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FTC—IC  Rapid 2 : 0
Az FTC Román-iában Ttortyázó körojní?- 

csapata tegTiap este "Bukarestben Vissza- 
Vágró mérkőzést játszott a. TC Rapid 
együttesével. Az FTC 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) 
arányban győzött. A nrg-y hideg- miatt 
í-TáTiylag kevés nézd volt kiVáin-esi az ér- 
uok-és mérkőzésre. Az FTC jó taktikával 
játszott ezen a mérkőzésen is. A  kritikus 
niáscdiík harmadban, árudkor a Rapid min
denáron egyenlíteni akart, a zdldek jól 
védekeztek, a.z uto«jsq harmadban psdi?? 
megint az FTC volt az úr a. pálj-án. A 
.le apid-védői: a harmadik részben igen
erélyes játékba kezdtek, ezt azonban o 
zöld-fehérek nagyon >kosa.i nem vették 
át. Az FTC így állt fel: Kneusc-l — Se
ri y.ej, . Fenessy .dr, — G-ergely II.. B!a- 
Tisejovszkj- dr, FoTda- Cseresor: Gergely
I., Erdődy. Bartos.

Fábián József megtartja utánpótlás-kapitányi tisztségét- A z  MLSz miniszteri 
biztosa nagyszabású terveket jelentett be az edzők IV. számú szakértekez- 
lefén -  A  Hungária ma Athén válogatott csapatával játszik -  Bo n dí csak 
bemutató mérkőzést vív vasárnap az ökölvívó csapatbajnokság keretében

11-én Budapesten 
vendégszerepei az olasz 
lőiskoiás kard, párbajtőr 
és kosárlabda válogatott
c s a p a t

í « ^ j ? i' EaMtovich Imre dr, az OTT
S l , " ? ! ? *  szakelőadója szerdán 

kétheti. U, őrakban érkezett, vissza közel 
S t s„  olaszországi útjáról. Rajczi dr 
ikikmrt'SL-azr olasz éa a német, ifjúság 
simwí v,el 3:4 olasz—német—magyar 
sy «A k vSCSol^tok raesszilárdításá.n, illetve 
tó?«ylltb korben való kiépítéséről

A  tárgyalásokról és azok eredményéiről 
inaáezy dr a következőket mondotta:

~T Egyelőre csak az olasz főiskolás 
sport\ c /.érrel, BánacastáVal vezettek teljes 
[Sikerrel tárgyalásaim. A  németek képvise
lő iv e l,  Callies-el pedig abban állapodtunk 
rneig:* hogy a februárban Budapesten tar
tandó összejövetelünkön, döntünk, majd a 
nemet—magyar főiskolai gportkapcsolatok 
ki mély dós ének ügyében. Calieis ugyanis 
®sak mint megfigyelő volt jelen a római 
találkozón. A közben tragikus börül- 
meüjefc között elhunyt német diákvezért, 
Vlohmannt helyettesítette,
*=7- A  fétuii tárgyalások eredményeiről a 
*©>retKezokbcii számolhatok he. Megállaz

podtonlv ín olaszokkal ahba», hogy évente 
2—2 sportágban találkozik majd a két 
nemzet ifjúsága, még pedig úgy, hogy 
egyszer Magyarország, egyszer Olasz
ország lesz j* sportesemények színhelye. 
Ennek figyelembevétele mellett úgy hatá
roztunk, hogy a jövő hónapban, febrnár 
11-ért a magyar főiskolások látják vendé
gül az olasz kard, párbajtőr és kosárlabda 
válogatott ógyüttest, húsvétkor .pedig a 
ini fiaink látogatnak el Rómába vissza
vágó mérkőzésekre.

— Megállapodtunk továbbá abban is, 
hogy pünkösdkor a magyár főiskolai 
labdarúgó csapatunk vendégszerepel Olasz
országban, ahol több mé kőzést, játszanak 
az olasz főiskolásokkal. A labdarúgó 
visszavágó mérkőzés pedig az ősz folya
mán lesz Budapesten.

Egyébként februárban Budapesten 
folytatjuk a tárgyalásokat, amelynek leg
főbb pontja az új nemzetközi főiskolai 
játékok megszervezése lesz. A tervek 
kidolgozásával különben engem bíztak 
meg az olasz és a német diákság kép
viselői.

K á r p á t a l j á n  f o g

m e g s z ü l e t n i  a z  i g a z i  

m a g y a r  s í s p o r t !
-  mondja az „öreg" Belloni, aki vasár-

nap rendez és tűt
lőni GyuUyl rv f ItÓbíy 'f0kságAnalí  Bel: 
futóknálla vok a nose- A  kassal 
elért „ A  az eSFéni bajnokságban
azóta szereplése után (az

Gyurcsgu-
pedig " m á fod ik m m  ^ -P a p in cs á k  
kassai váltót , «  J tt) mind,'nkl a
lőni ragyogó fu t f a f lsönek' de Bel~ 
öon tö ttf el a S al a MAC javárasenyt K ékesen tartott ver-

fót^aki tettÜk Gyu-

^őkészítésébóMa \ IA c fltÓbrtín0kSég
v °lócon) is k iv ^ fa  készét 1 ” ** 
a én fogom elveszíteni

. *s futnom kell,inóh„UU\n nekem
& .***"»» z í

bíern akart az idén versenyezel?
■—" N G7YI hj*

eredményeket. 2 '  BOyentétes, jó
pótban lehet etérni e9 ^ é g e s  álla
futottam olyan vn 'n „Z ÍValy azért 
mire formába jö ttem  ~aíosra” 'm e r t  
a mandulám és ™,e°bolondu11
az egészet. Ezért - elölrö1
hogy az idén nem v Z ^ É r° É am> 
vas szál kivétetem a m and u láéi 
jövőre, megfiatalítva 
az edzést. W]ra

—  Az idén nincs is edzése?
—  Komoly futóedzésem nincs 

Voltom ugyan Tiszabogdányban és 
s’olgettem 8— 10 napig, jó  egészségei 
^ in t szereztem, de formáról nem 
beszélhetek, hiszen futóléc nem, is

a lábamon. Csak úgy kirándul
gattam. Magam is kíváncsi vagyok,
boy ilyen előkészület melleit ho- 

JVan megy a futás.
~~~ Erősek az ellenfelek?

A  BBTE és a kassaiak a leg

erősebbek. A BBTE-ben Emánuel, 
Szalag és Petrich nagyon komolyan 
dolgozott és ha Wéinhardt is jó, a 
bajnokságot nem is veszíthetik él. 
A kassaiakkal is számolni kell. 
Igaz, hogy Gyurcsánt nehezen tud
ják pótolni, de Kassa környékén 
igen jó futóterepek vannak, havuk 
is több volt, mint nekünk, kell, hogy 
akadjon még egynéhány, jó futójuk. 
Azért persze, mi is mindent elköve
tünk, hogy m egvédjük—  amíg még 
lehet —  a fővárosi futók becsületét.

—  Amíg még lehet?
—  Bizony, mert ha a szövetség

helyesen szervezi meg a Kárpátalja 
síéletét, akkor néhány év múlva ne
künk —  nem nekem, mert én las
san kiöregszem, hanem általában a 
fővárosi futóknak —  nem lesz sok 
keresnivalónk a magyar bajnokság
ban. Majd úgy lesz, mint Német
országban. Nem a fővárosok, ha
nem a síterepek lakói aratják le a 
bajnoki címeket, fin már most, a 
váltóbajnoksággal kapcsolatban akar
tam valami megmozdulást csinálni 
Kárpátalja városaival, de ezzel már 
elkéstünk. A február %;l— 2-t-iki 
sáncavatással kapcsolatban azonban 
megrendezzük a Serényi-vándordíjas 
hármas váltót és erre okvetlenül 
összetoborozzuk Kárpátalja nagyobb 
városait. Vngvár, Munkács, Rahó, 
Szolyva és még egy csomó község 
biztosan ki tud állítani egy-egy 
hármas váltót és ezzel máris meg
mozgatjuk a vidéket. Mert a mi 
tudásunk a külföldi futókéhoz vi
szonyítva jóformán semmi. Nem is 
lehet egyivású az övékkel, mikor a 
mi havas telünk sokszor még egy 
hónap sincs. Kárpátalján azonban 
10 ót hónap és- in  bízom benne, 
hogy a magyar sUporl ott jog iga
zan megszületni. ,

MegmaracSjon-e 
az EK, megvalósít
ható-e
a Délkeleteurépa 
Kupa?

És más problémák 
az MLSz nemzetközi érte
kezletén

Csütörtökön, este megbeszélés volt 
az MLSz-ben a szombaton és vasár
nap Budapesten megtartandó nem
zetközi értekezlet előkészítése, céljá
ból. Az értekezleten részt vett az 
MLSz teljes vezérkara: Gidófalvy 
Pál dr, vitéz Ginzery Dénes, Eszter- 
liás István dr, Gálffy András, Holló 
Zoltán, Ydghy Kálmán és KhlOyber 
Viktor lovag. , . . . .  ,

A  szombat—vasárnapi nemzetközi 
értekezlet főbb pontjai ezek lesznek:

K*
Megrendezzük-e? Ki vesz részt 

benne? Mikor legyen? Mikor és hol 
Jegyen a tavalyi ICK záróértekezlete 
és- az üj K K  alakuló- értekezlete^

EK
Folytassák-e a félbeszakadt küz

delmet, vagy újat. Írjanak ki? I<i ve. 
gyen abban részt? ,

DK
Ha. az EK nem volna megvalósít

ható, de esetleg azzal párhuzamosan 
Is megrendezendőnek tartja az 
MLSz a Délkeleteurópa Kupát, 
amelyben Magyarországon kívül 
Olaszország és Jugoszlávia venne 
részt válogatott csapatával.

' (*
Játékvezetöproblémák is sző

nyegre kerühiek ezen az értekezle
ten. Az MLSz az olaszoknak és a 
svájciaknak is hasonló megállapodás 
megkötését fogja javasolni, mint 
amilyen a románokkal és a jugo- 
szlávokkal létesült az elmúlt ősz 
folyamán. A  jövőben ugyanis csak 
a kölcsönösség alapján lesz hajlan
dó az MLSz a válogatott mérkőzé
sek játékvezetőit megválasztani. A  
múltban tudvalevőleg mind az ola
szok, mind a svájciak következete
sen mellőzték válogatott mérkőzé
seiken a magyar játékvezetőket, 
holott mi a legnagyobb mértékben 
igénybevettük ennek a két nemzet
nek a játékvezető-gárdáját váloga
tott mérkőzéseinken.

Salgótarjánban rendezik meg vasárnap 
Északmagyarország asztali tenisz bajnok
ságait. - -

HAZAÉRKEZETT AZ ASZTALI-TENISZ. 
CSAPAT

Szerdán éjjel érkezett haza Bukarestből 
a diadalmas magyar asztaíi-teniszgárda 
kissé fáradtan, dtykellemes emlékekkel. ,A 
csapat kísérője, Natián Endre főtitkár 
így  „számol be" az útról:

— Mind a három magyar játékossal 
elégedett voltam a portyán, — mondotta 
Mattán. — Jól játszottak és kifogástalan 
viselkedésükkel is szolgálták a magyar 
sport ügyét. A  románok megígérték, hogy 
márciusban a magyar bajnokságon feltét
lenül részt vesznek.

A  román asztali-teniszbajnokság ve- 
gycspáros számát egyébként a magyar 
Sehmidí—Vadas kettős öyörte inog az 
Adnlstcin testvérekkel szemben 3;2 arány
ban. .

Sf, JÉGHOKI, 
KORCSOLYA
r u h á z a t  é* i o l i z e r e l é s

SKf l Si H ÉS P L Ö K L
Elyortárutiás&fbsn, V f„V ilm os  császár- 
öt 38* é l  IV „  Vécl-n, 40. szám.

Á m u k o  r c s ő  f y  á z  ók n a g y  k é r d é s  e:

Ki lesz az idei
hölgybajnok és ki lesz 
a férfibajnok?

Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődnek 
a küzdelmek az idei műkorcsolyázó baj
nokságókért. A verseny & kötelező 
gyakorlatokkal indul. A  férfiak kezdik és 
a hölgyek folytatják. Vasárnap délben 
12 órakor a szabadon Választott gyakor
lataikat futják a versenyzők a párosok
kal együtt. A  férfi mükorcsolyázásban 
Törtük Elemér, a sokszoros bajnok nem 
indul, mért ‘ősszel súlyos műtétet végez
tek rajta és így nem védheti meg .baj
nokságát. KáUiiy Kristóf, a mostani baj
nokság esélyese az idén sokat fejlődött. 
Bécsien több. rnfnt egy hónapod keresztül 
Schafíér. keze alatt dolgozott: Hazajövetele 
után itthon is Szorgalmasan folytatta 
edzéseit és a hazai edzők is sokat javí
tottak futásán. Király Ede. áj másik 
esélyes js Bécsben- készült -a bajnokságra 
s a., hírek szerint jobb iskola futásával be
törésre készül. A két vetélytárs között 
majdnem, nyíltnak látszik a . küzdelem.

Az idei bajnokság, legszebbnek és 
legérdekesebbnek ígérkező versenye a 
hölgy bajnokság. Itt a- két Kotmad-láBjr 
fog nagy küzdelmet vívni egymással, 
A  szakértők • szerint mindkettő igen jó 
formában van s bármelyikük megnyerheti 
a bajnokságot. Mi mégis jobban bízunk 
Botond ftr^ban;' a. háromszoros magyar 
bájmoknőben, aki már sok nehéz verse
nyen állta meg jól a , helyét. Botönd 
Györgyit csak a második helyre várjuk.

mi vei. nagyon lefogyott s így erőnléte néni 
a legmegfelelőbb a megerőltető szabadon- 
válasziott gyakorlatok lefutásához,

A  hölgy bajnokság többi résztvevője 
között nyílt a küzd_elem. Széchy Ágnes,- 
Topp Márta, Saáry fi’va és Öllé Edit sokat 
fejlődött. Valószínűleg a szabadonválasz- 
tott gyakorlatok fogják eldönteni közöt
tük a sorrendet. Mi azt hisszük, hogy 
Széchy Ágnes lesz a harmadik’ helyezett.

A  páros bajnokságban csak két pár 
indul. (Kol tannak azolc a szép idők. 
amikor hat pár indult a páros bajnok
ságban és ezek közül hálom pár világ- 
bajnokságért is eséllyel indulhatott? 
Orgonista—Szalay. Rőttel-—Szollá?, Gallé— 
Diliinger). A két párost (Szekrényei??:* 
Piroska—Szekrényessy Attila ár én 
Szilassy—Kertész) egy edző (TMUinger 
Rézsö). készítette vlö a -versenyre.. Edző
jük szerint.'mindkét pár. rengeteget fris
sített műsorán és most sokkal élveze
tesebb lesz a futásuk. Általában az n véle
mény. hogy a Szekrényessy-teatvéipár 
nyert a •bajnokságot. - 1

A  műkorcsolyáié bajnokságokon közre
működő .bírákat esak az utolsó pillanat
ban választja.ki áz.intézŐDÍz.otts&;. Előre
láthatólag a következő hírük jöbeíns'i 
számításba: Jaroas Andor, Orbán. .fÁSylÖ, 
Zöllner Ottó, Licdemarui János, dr, Szabó 
Benedek. Horváth Jenő, Szentje' Andor.

drö István. ■ •Járíhy Andor és Szentkrö
— , r1»l

Na Torinóban
mérik össze erejü
ket válogatott teni
szezőink az ola
szokkal

A  magyar válogatott teniszcsa
pat olasz portyájának második állo
másán Torinóban kapja a nagyobb 
feladatot. A  Davis Cup szabályai 
szerint csap össze Itália fiaival.* A  
milánói viadal tapasztalatai alapján 
az olaszok már össze is állították 
csapatukat. • Bomanoni és Del Bella 
játsza az egyes-, a Gucélíi— Vido 
kettős pedig a párosmérközést.

Az olaszok ezen a mérkőzésen is 
szeretnének legyőzni bennünket. Ez 
tűnik ki a csapatösszeállításukból 
is. Az újonc Del Bello beválogatása 
nagy meglepetés. A zt hisszük Cu- 
celli sokkal jobb nála. Hogy mégis 
ö játsza az egVesmérközéséket, an
nak két magyarázata. Is van.

1. Szigetit legyőzte Milanóban. 
Szigetinél:: talán még Asbóthnál is 
nagyobb tekintélye van az azurrtk- 
nál.

2. Cucellit pihenten akarják a 
párosban szerepeltetni.

Némi igazuk is van.
A  magyar csapat hivatalos össze

állításáról még semmit sem tudunk. 
Tóth László dr csak közvetlenül a 
mérkőzés előtt válogat.. A  milánói 
eredmények után azonban már nem 
is olyan nehéz kitalálni, hogy ki ke
rül be a DC-csapatba.

Egyest minden valószinüség sze
rint Asbóth és Szigeti, párost pedig 
az Asbóth—Gábori kettős játszik.

A  mérkőzés ma este kezdődik a 
torinói fedettpályán.

----------- < ♦ > ------- —
Hírek Jugoszláviából. Jugoalavia—Slavia 

(Szarajevó). 0:0. Téli Kupa döntő. A kupát 
a Jugoslavia nyerte, mert az első mér
kőzésen'5:1 arányban győzött. — A gpá- 
iatoi Hajdúk leszerződtette a Prágai 
Sobotkát, a Slavia volt játékosát. 
A ' zombori ZsAK a Ferencváros elleni 
mérkőzésre az Apatini SK-tól kölcsönkérte 
Borsos Károlyt. — Jugoszláviában Crna- 
gorában (a régi Montenegró) a görög
keleti . karácsonyi, ünnepek alatt meg
alakult a független crnagorai sportszöret-

A Dúl cisz összeállította 
a Ferencvárossal 
játszó csapatát

Ujverbász, január 11.
A  Ferencváros pénteken délelőtt: 

érkezik Újverbászra. Itt, a Ferenc? 
város kívánságára, nem lesz semmi
féle hivatalos fogadtatás. A  zöld
fehér játékosoknak ugyanis pihenő
re van szükségük, hiszen már szer
dán este vonatra, ültek s így* negy
ven órát utaznak egyfolytában!

A  Dulctsz szorgalmas , edzésekkel 
készül nagynevű ellenfele ellen. A  
cukorgyári csapat a héten kétszer 
is tartott edzést s ‘ mindkettőre oda
utaztak' Verbá.szra a kölcsönkért 
játékosok is. Ma össze is állították 
a Dulcisz csapatát. Az összeállítás 
ez:

Krsztics —- Méne-sy, Poljvás 1 — 
FÁhta, Longaver. Polivös I I  —  Ká
kics', Pál, Demusz, Rapp, Janjeko- 
vics.

■■ ■ > ■ ’ , . K.

Csepelen is 
megkezdték már 
tornatermi munká
jukat az ifik

Csepelen Lakács Gedeon, irányítása mel
lett a szövetség által kijelölt Ifjúsági 
játékosok -tegnap a «  MTK tornatermében 
tartották első edzésüket. Az edzéseit meg
jelent Hauser Jenő: a kispesti körzet 
edzője, valamint Bencs .Ernő. a WMFO. 
Stcíner Ferenc, a Cs. MOYe . Valentin 
Mihály, a SAC és Pápai Péter, a WMTK 
intézője.

Előbb Domonkos Bálint körzetvezetö 
intézett pár szót e. játékosokhoz. Első
sorban a- feltétlen engedelmességre kérte, 
őket. A  bevezető eéltornázás után kötele
zés, majd különböző labdagyakorlatoka*: 
végzett nagy buzgalommal a. megjelent 
huszonkét játékos. Lukács edző pompásan 
megdolgoztatta a fiúkat,. Edzés után jó 
meleg fürdő várt a játékosokra. (Teje: 
nem kaptak.)

Mcazza, az olaszok — nálunk. . . — 
félelmetes hírű csatára a napokban 
Milánóban fának vezette az autóját. Az 
egyesülete 300 lírára büntette a vigvázai- 
lanság miatt.

Az MTK január végén kezdi meg torna) 
termi edzéseit.
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A SZEGED
bám ulatos egységének és korszerű Játék- 
felfogásának köszönheti előkelő helyezését

1200 pengős pályázat (ökölvívó mérkőzésekké! I)

Hét szegedi játékos valamennyi 
őszi bajnoki mérkőzésen résztvett. 
összesen tizennégy játékost szerepel
tetett a Szeged, ezek közül azonban 
például a fiatal Gyuris csak egyszer 
játszott. Nem nagyon bolygatták 
meg tehát ezt a csapatot. Az össze
szokottság, az egység olyan előny, 
amelyről valóban csak sérülés, vagy 
feltűnő formahanyatlás esetében sza
bad lemondani. Voltak nagycsapa
taink, amelyek úgyszólván az egész 
idényen keresztül keresték csapatu
kat, nemcsak hogy rengeteg űj já
tékost próbáltak beleilleszteni a csa
patba, hanem ugyanazokat az embe
reket a csapaton belül is tologatták, 
A  Szeged igyekezett megtalálni a 
csapatát és — összeforrasztani.

Nagy része van a Szegednek is ab
ban, hogy a „nagy nármas" uralma 
kissé megingott. A  két középcsapat, 
a Kispest és Szeged hívatlanul is 
„betolakodott" a nagyok közé. A  
Kispest és a Szeged közé csak két 
nagycsapat tudott beférkózni, a har
madik, a Ferencváros, a Szeged 
mögött kötött ki. Ez nem véletlen. 
A  véletlennek kieséses küzdelmekben 
van szerepe. A  sokhónapos idény 
már szolid átlagot jelent. A  Ferenc
város tiszta két ponttal jutott a Sze
ged mögé s ha nagyon kegyetlenek 
akarunk lenni a zöld-fehérekhez, azt 
is mondhatjuk, hogy a Fradi nem 
is tartozik a négyes élcsoporthoz.

f u r c s a  e r a e l s i s é n f e k
Van egy-két igen furcsa ered

ménye a Szegednek, — ha végígné- 
8ünk őszi teljesítményén. A  nagy
csapatok közül legyőzte a ffungá.- 
riát és pontot vett el az Újpesttől, 
kikapott ellenben a Ferencvárostól 
és a Kispesttől. Ez utóbbi két vere
sége eléggé súlyos, mindkét márkő- 
zésen 5:1 arányban kapott ki. Ezen
kívül már csak a Szolnoktól kapott 
ki. A  Szegednek volt esélye az első 
helyre is, sokáig kacérkodott ezzel a 
lehetőséggel. A  Kispesttől elszenve 
dett vereség azonban alkalmas volt 
a kijózanodásra, itt megtanulhatták 
a szegediek és főleg a sulykot ha
mar elvető szurkolók, hogy a fák 
nem. nőnek az égig, s ha nőnek, 
nem gyorsan nőnek. Hogy milyen so
kat jelent egy-egy kijózanító vere
ség, arra a legszebb példa, hogy a 
következő mérkőzésen nem kisebb 
ellenfelet fektettek kétvállra a sze
gediek, mint a Hungáriát,

A ssagedí
Szegeden kétségtelenül nehéz meg

verni a Szegedet. Pedig a szegedi 
pálya nem is oroszlánbarlang. A. le
látó új, az öltözők korszerűek, a já
téktér füves ugyan, de nem nagyon 
egyenletes. Nem billiárdasztal, —  ez 
ellen azonban van egy kitűnő ellen
szer: nem szabad billiárdozni rajta. 
A  Hungária éppen ebbe a hibába 
esett bele. A  Szeged pedig látta ezen 
a mérkőzésen, hogy a helybeli csa
patnak minden oka megvan arra, 
hogy a Hungáriát engedje támadni. 
Olyan volt ez a mérkőzés, mint az a 
régi emlékezetes Ferencváros—Bo
logna találkozó, amelyen a Fradi 
támadott és a Bologna lőtte a gólo
kat. Bizonyos ugyanis, ha egy csa
pat ki akarja használni a gyors 
előretolt csatárait, akkor jó, ha az 
ellenfél támad, mert csak így van 
alkalom villámgyors, térölelö ellen- 
támadásra.

Elsősorban gólt nem kapni! —  ez 
az elv látszott meg a Szeged játé
kán ekkor. A  végén aztán a közön
ség, amelynek ízlésére annyiszor cél
zatosan hivatkoznak, örömmámor
ban tapsolta a szegedi csapatot, 
eszébe sem jutott, hogy számonkérje 
a mezőnyfölényt, á szórakoztató 
trükköket. Szerényen meg volt elé
gedve a győzelemmel,

A  Hungária sem nagyon vigasz
talódott fölényével, amelyet egy 
grafikon szépen megmutatott volna...

Egy nagycsapat útja 
—  SzoiftoHig...
Ettől kezdve Igen jól ment a Sze

gednek. Négy gólt helyeztek el a 
Gammának, döntetlenül játszottak 
az Újpesttel. Bizonyára szegedi já
tékos és szurkoló egyaránt örömmel 
dörzsölte a tenyerét: már „csak" a
Szolnok és a Haladás van hátra. A 
baj mindig ezekkel a „csak“ -okkal 
van. A  Szeged, amely többek között 
annak köszönhette a sikerét, hogy a 
nagycsapatok nem voltak hajlandók 
százszázalékosan elismerni tudását.

— nem ismerte el a Szolnok tudását, 
azaz: nem tartotta veszélyes ellen
félnek. Egy kicsit a fejébeszállt a 
szeged' játékosoknak a dicsőség, az 
első hc.yröl álmodoztak s azt hitték, 
hogy a szolnokiak tálcán viszik elé
jük az első helyet. Éppen a Szeged 
volt egyike azoknak a középcsapa
toknak, amelyek megmutatták a nagy 
csapatoknak, hogy nincs lebecsülendő 
ellenfél, minden mérkőzést komolyan 
kell venni. Most pedig a Szeged 
érezte magát a régi értelemben vett 
nagycsapatnak és úgy vélte, hogy 
vannak félgözös mérkőzések is. Száz 
szónak is egy a vége: kikapott a
Szolnoktól, Elveszett a harmadik 
hely is, sőt a negyedik veszélyben 
forgott, végül azonban — a Ferenc
város mentette meg a negyedik he
lyet a Szeged részére. Ez aztán ál
talános megnyugvást, megelégedést, 
boldogságot jelentett Szegeden. Vol
tak ugyan túlzó szegedi szurkolók, 
akiket a Tisza körül kergettek kis
korukban, ha nem volt bajnokcsa
patuk, — a józan sportemberek 
azonban tudják, hogy nagy és ko
moly siker a Szeged, negyedik helye.

IflasssisIáléJmSolc
Az együttes nem mondható szür

kének. Van néhány elsövonalbelí já
tékosa. Tóth, a kapus ma talán a 
legjobb magyar kapus, aki nemcsak 
mutatósán, hanem jól is véd. Néha 
kissé túlságosan mutatósán véd, elég 
fiatal azonban ahhoz, hogy rájöjjön 
a biztonság nagy értékére. Elsősor
ban a kapus mottója: gólt nem
kapni. Továbbá: jobb a jó helyezke
dés, mint a legmutatósabb tigris
ugrás.

A  szegedi hátvédek sem nem ha
rapósak, sem nem erőszakosak. 
Nagytechnikájú taktikus mind a két 
hátvéd, Pólyák Is, Raffaí is. A  hát
védpár játéka akkor keményedik 
meg, ha Török játszik együtt vala
melyikükkel. Töröknek robusztus 
erő van a játékában. Nagy képessé
geit megmutatta a bácskai portyán 
is, kár, hogy az idény közben nem 
igen jutott szóhoz.

Nyugodtan a védelemhez számít
hatjuk Marosit is, a középfedezetet. 
Marosi kullancs-középfedezet, egyike 
tehát azoknak a fiatal játékosoknak, 
akik élő cáfolatai annak a hiedelem
nek, hogy a magyar játékosanyag 
nem alkalmas például az angol rend
szerre. A  jobbfedezet posztjára két 
elsőrangú játékosa is van a Szeged
nek: Baráti és Gyarmati. Berták, a 
balfedezet a megbízhatóság minta
képe. Mindig becsületesen megoldja 
a feladatát.

A  jó védelem és a jő fedezetsor 
szinte hagyomány a Szegedben, a 
támadósorban azonban szoktak ba
jok lenni. Tekintve, hogy a Szeged 
meglehetősen zártan védekezik, föl
tétlenül szüksége van nagyon gyors, 
önálló előretolt csatárokra, akik az 
elindított támadást villámgyorsan 
és egyszerűen be tudják fejezni. A  
három előretolt csatár közül Bog
nár, a jobbszélső egyike a magyar 
labdarúgás leggyorsabb játékosai
nak. Gyors játékos Nagy is, sőt 
Lukács is, aki pedig ebben az évben 
nem. élte el régi formáját. A  csa
társornak Harangozó a táplálója, 
aki a jobbösszekötőben igen jó meg
oldás s egyike az NB legtechniká
sabb játékosainak. Ha nem viszi 
túlzásba a cselezést, eszményi építő 
összekötő lehet. Bikámy agilis já
tékos, de nem teljes értékű megol
dás. A  Szegednek szüksége van Ha- 
rangozón kívül egy másik összekö
tőre is, ha a nagycsapatok közé 
akarja számítani magát.

Nagy tehetségű fiatal játékos 
Gyuris. Van még két játékosa a 
Szegednek, ezek azonban már hosz- 
szú Ideje harcképtelenek. Magyart
III . porcmütéten esett keresztül, 
Honti pedig már hónapok óta sú
lyos betegen fekszik a szegedi bei 
gyógyászati klinikán.

A  S zeg ed rendszere
A  Szeged az angol és az olasz 

rendszer érdekes keverékét válasz
totta. Átvette az angol rendszerből 
a kullancsot, de nem használta ki 
az angol rendszer előnyét a táma
dás érdekében, tehát nem küldte 
előre és befelé a szélsöfedezeteket, 
hanem továbbra is meghagyta őket 
a szélen. íg y  aztán gyakran „öt- 
hátvédes" a szegedi rendszer s t 
három előretolt csatánál csak s 
két összekötő tartja fenn a kap
csolatot. Kétségtelen, hogy ez a 
rendszer túlságosan is _ védekező 
jellegű? de könnyen lehetséges, hogy

ha Marosi kullancsjátéka teljes 
egészében kifejlődik, akkor majd 
nem tartanak hátul ilyen sok em
bert. Annyi bizonyos, hogy a j e 
gednek nem könnyű gólt lőni. Igaz, 
hogy két mérkőzésen tíz gólt ka
pott a kissé összeomlott szegedi vé
delem, a többi 12 mérkőzésre azon
ban csak tíz gól esik. Hat mérkő
zésen egy gólt sem kaptak a sze
gediek, két mérkőzésen csak egyet- 
egyet.

Uefeéi tavasz...
Az egyik szegedi vezető ' így be

szél a tavaszi idényről:
—■ Talán még javítunk is a he

lyezésünkön. Csak két ponttal ál
lunk a Kispest mögött. Ne felejtsük 
azonban el, hogy tavasszal Szege
den játszunk a Kispesttel!

Ne felejtsük azonban azt sem, el, 
hogy — a Szeged idegen! en játszik 
a Hungária, az Újpest és a Ferenc
város ellen . ..
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Pótverseny: A Dont versenyben csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba. egyébként csak holt

versenyt dönt el,

Vepezia—tagursa ......

Jísooi!—Bari o o .... . .. .. ..

A pályázó neve &  elme: . . .. . . . . . . . . . .

A beküldő aláveti masát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és tor- 
gaiomoon levő használatlan lé filléres 
hétvégét kell mellékelni. Aki hetenkint 
Ötnél több szelvényt küld. az tegyen

ide keresztet, vagy csillagot
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Bologna—Roma »•©© •••••

Ju ven tus—Ambrosiana .©
Pó’. verseny: A pontversenyben cralc
mérkőzés elmaradása esetén kc-rül 
számításba. egyébként csak holt

versenyt dönt el.

Venezia-Liguria ......

Napoli—Bari ...o.o-o.o..

A pályázó neve és címe: „„oo*,**..

A beküldő aláveti masát a feltételek
nek. "Minden szelvényhez ép és tor* 
;a’.omban levő használatlan Itt fillére* 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkint 
ötnél több szelvényt küld. az tegyen

ide keresztet, vagy csillagot

Labdarúgó palánták a GTE ,/jvegházáboni,,
Nagy, fűrészporos tornateremben 

gyülekezik vagy ötven fiatal labda
rúgó. Mindenféle csapatból jönnek, 
húszféle mezben, tornacipőben, pa
pucsban, még lilacsikos harisnyában 
is, csak az akarat egy mindegyik
nél: tanulni akarnak az ifjúsági téli 
edzőtáborban. Most izgatottan vár
ják, hogy kezdődjék a munka.

De Hem megy az olyan simán! 
Először meg kell hallgatniok a re
ményteljes ifjaknak, hogy azok, 
akik lehetővé tették számukra eze
ket a téli edzéseket, —- várnak is 
tőlük: fegyelmet, szorgalmat és
felelősségérzetét a magyar labdarú
gással szemben. Meg kell ígérniük, 
hogy az itt eltöltött időt a legjobb 
tudásuk szerint fogják felhasználni.

Ezután kezdődik csak a munka. 
És az a munka —  derék edzőmun
ka a javából,

«
Bémelegítés.
Először Horváth Gyula testnevelő 

tanár végeztet egy csomó gyakor
latot a fiúkkal. Ha valaki öt perc
cel előbb úgy találta, hogy a terem 
talán nincs eléggé befütve, az öt 
perc után kibírhatatlan melegről 
panaszkodik, mert a tanár úr 
ugyancsak érti a bemelegítés mes- 
térség ét.

A  kis kövér Császár a társai ne
vében Í3 könyörgő pillantásokat vet 
a tanár úrra, hogy „nem lesz meg 
elég, tanár úr kérem1“  és amikor 
már azon a ponton van, hogy nem 
bánja, lesz, ami lesz, ő összeesik a 
fáradtságtól, akkor a tanár űr még 
vígan - futtat két kört fóliákon, az
tán újabb két kört a másik lábon 
és a kis Császár csodálkozva latja 
hogv mennyit kibír az ember.

H ja ..., kedves Császár ur és 
társai, nagyon sokat kell dolgozni 
addig, amíg valóban futballesászár 
lesz az ember.

*
Most jön Molnár Náci.
A  bemelegítés után Molnár Ignác 

edző veszi át a társaságot. Kötele
zéssel kezdi. Nem könnyű mester
ség. Amilyen hasznos, olyan nehéz 
jól kötelezni. Valóságos boszorkány' 
Ságnak látszik, amit Molnár bemu. 
tat. A  fiúk próbálják utána csinálni 
és ilyenkor jól teszik a nézők, ha 
tisztes távolba húzódnak, mert a 
kötelezők a nagy buzgalomban eze- 
müket-szájukat teleszórják fűrész 
porral. (Annyi baj legyen, legyint 
az ember. Béketűrően kiköpi 
fűrészvort és a magyar labdarúgás 
lövőiébe vetett hittel, de most már 
kissé messzebbről szemléli az ifja  
hat.)

Molnár mosolvogva nézi a fiúk 
csetlő-botló igyekezetét.

— Fog az menni. Mondjátok ti 
méa maid nekem, hogy na. ki tud 
jobban kötelezni, Náci bácsi, maga 
vagy ént

«
A  szünetben illemórát tart M ol

nár Ignác,

Végre egy kis szünetet engedé
lyez az edző. De azt is kihasználja. 
Arról beszél a fiúknak, hogy a 
sportembernek mindenütt ki kell 
tünpie úri viselkedésével. Felhívja a 
figyelmüket az öltözőben, a pályán 
és pályán kívül az életben való. he
lyes magatartásra.

Hasznos útmutatásokat is ad az 
öltözködésre vonatkozólag. Bemu
tatja a cipő helyes befűzését, ami
kor nem pattanhat el a cipőzsinór 
csomójától a labda más irányba, 
mint az gyakori a helytelenül be
fűzött cipők esetében. Sok más fon
tos apróságra hívja még fel a fiúk 
figyelmét, akik talán nem gondol
ták volna, hogy még a cipőjüket 
sem tudták befűzni addig, míg ezen 
a nagyszerű téli edzésen meg nem 
tanították rá őket.

®
Kedélyben nincs hiány.
Erről is Molnár gondoskodik.
__ Levágni azt a bozontot a fe

jedről, —• figyelmeztet egy TLK-ista 
csemetét, akinek, labadavezetés köz
ben mindig a szemébe lóg a haja. 
—  Ilyen hajzattal, csak a freskó
festők járnak, de azok köztudomá
súan rossz futballisták.

Szerénység.
Igazán nem önteltek ezek a fiuk. 

Erről csakhamar megbizonyosodtunk, 
mikor beszélgetésbe elegyedtünk ve
lük és az edzőtábor csillagai után 
érdeklődtünk. Csakhamar kiderült, 
hogy olyan nincs közöttük, mert 
mind csak reméli, hogy sz  lesz.

— A Huller tud talán legjobban 
focizni közülünk, —  mondja 
töprengés után Trenák a

,— A GTE-ben játszik.
Huller• éppen befejezi a labdaveze

tést, mikor megkérjük, hogy, mint az 
edzésen résztvevők legjobbja, mond' 
jón pár szót a nagy nyilvánosság
nak.

—  Mi, hogy én vagyok a legjobb?! 
_  hördül fel Huller. —  K i mondta 
azt, hogy én tudok focizni f

a  Trenák! —  áruljuk el félén
ken,

—-■ Megpofozom azt a srácot, ha 
ilyeneket mond, ■— ígéri Huller —, 
mert én csak leszek jó futballista, de 
addig még sokat ken tanulnom.

Már az edzés végén érkezett a 
miniszteri biztos és rövid beszédet 
intézett a fiukhoz. A  beszéd után 
véget ért az edzés és a fiúk megró 
hanták a tejesüvegeket és a sütemé
nyes kosarat.

Megelégedetten távoztunk az ed
zésről. Az ajtóban még hallottuk a 
kis kövér Császár hangját:

Bácsi kérem, még egy tejet 
kérek. . .

Ebből csak nem lesz iszákos Já
tékos! .

némi 
TLK-ból.

A Táli Xirea Pálcásat: 
áldása

A Téli Kupa Pályázatunknak eddig 
még csak két fordulója került sorra: 
négv még hátra van. A mezőny nagy
jából még együtt van. Néhány pontos 
előny in<ég nem jeleni scrrnnit- Ezt bizo
nyítja az iö, hogy azok közül, akik a 
múlt hókon 25 meg 25 pontot értők ei, 
ezen a héten sokan csak 15 írtöT 17 pontot 
szereztek. Tehát tízzel kevesebbet! Kegy 
forduió van móg hátra s így nagy hat* 
lányokat lehet még behozni*

Ál"alános csoport: 52 pontos: Szittya* 
51: Álom, Hóvirág. Román B- 50: Dutka
1., Pötyi. 49: A 3 árva, Hollóéi Ív les
Bita K.t Dárdai A., Tulu. 47: Vadrózsa* 
fiádnál J*, Sáry J. 48: Csornai
Mephiöto, Mimóza. Fikarcaik J-, Sztfbó 
Jenő. 45: Dara, Dani, Demeter B., Diós 
Kovács Testvérek, Meri A. 44: Balatona
T., Csillag, Qsöppi* Fifichl T-, Fi&cher G*y 
Fró mm K-. Köves J-, Mlskolczy I-* 
Pctro G-, Tipp- 43: Ancsin Bariók J., 
Boros J. (Budafok). Éviké, IsmtIosz
ifj. Jelenik A- 42; Babvirás, öauev» te-. 
Horváth B-, Bgy.. Xaky. V  . b w r  F% 
Papp , A „  PFK, Ifiről, Viliim- 
Drákói S-, Fehér 5 - Goipbo? B„ Janiké, 
Kisutea J-. Nf».v-VjtozcgL Pfcffpr A-« 
Pítyj-Patyi, Szí bér S., Tímár. B. 40: 
Balogh JT„ Baranyi S-, Cseardf B-, • Elspá* 
a.. Mami. Szerencse fel, Zihenozky 3- 

őtszclvenycs csoport! 5(1 pontos: Sóty 
fi 49: Breuer Z.„, Csőbe, Hajrá CSAK 
(Sz E-), Visnyovszlcy K. 47: Délibáb
(Kp.l. 46: Bajnok S., Barak J., Merényi 
E„ Spindler A., Stercz J.-né. 45: Stuch- 
lik K. dr, Szabó F.. Kcsaba. 44: Boby, 
Borossy Gy., Gyöngyike, Hegedűs E-» 
Mágia, Némethy I., 0:0. 43: Ancsin A„ 
Búzavirág, Csaba, Dmon, Dódé, Ella, 
Fradi, pipacs (B. J.), Seffer L.. Sirály- 
ka, Smudia M. dr., Tílesch Woíf J.- 
né. 42: Baczay A., Gárdonyi I.-né, Ko
vács J. (B.-u. 6.), László Imre, Devente, 
Medgyes 1 ,  Mukj, Hobby, ifj. Seer J., 
Szabó I., Csepel, Székely t>., W : Tóth 
B. III.. Vozár I. 41: A  fiam, Dekány B.- 
né. Fehér G., Gerle, Halupka N., Irike, 
Jankó I., óra, Pirsch I., Poluczik A . 
Sárfii E., Sziics ifj. Tóth L. I., Vids 
P., Vihar, Vojticzky D. 40: Aba, A  fiam, 
Ancika, Dinnyés I • -. Dulcsán G-, Földes 
N., Gaál L., Gratzl F., Kergyó I „  Leh- 
ner J., Szigetvári E., Szőllös J.t Szur- 
may I. 89: Bagdl Gy., Cseri F., ifj Déri 
M., Eiszrith p.. «/J. Gaál L „  Gól II.. 
Jóbarátok, Jozefcsák M., Kekeszovits I.? 
Kiszmet. Kovács J. (Bálv. u.), Koko, 
I.ulu, Molnár J. (Svár), Molnár András, 
Naumov J., OZsvár J., stercz-Wojsz. 
Tihanyi F., Vízi I., Zsuzsi. 88: Bereznay
5.. poros J. (VIII. k.j, iizv, Dékíinyné, 
Farkas Gy., Hajrá Tokod, Jávor Emma, 
Í5.ni,pi V- Mintái B,; Molnár J. (Szhely), 
Pickó, Roham, Vozár Gy., Zúzmara.

87: Bemlcfi B.. Deák P., Drgáos A- 
Fikly-Oyörke, Hajrá CsAK (A. A-l. 
Hoos J., Ilonka, Mcjoi' P., líákócz'i, 
sólymos Gy., Varga Gy. 86: Aranyi }., 
Bajnok J., Bo-reznay S-né, Dusi. Erőd, 
Kovács J.-né, Kovács" h.. Kőszeg, ifj. 
Bankó J., Lukács, B., MuMy' 3., Nagy L„ 
Pyrannensok, ifj. Siesl fi.. Szebényi J., 
Szénássy S-, Topsonyi K., ifi- Tóth L.
II., Volkovits M. 35: G.-né Nagy E.
Kovács J., M.-u., Ijach J-. László Gyula, 
Miiller I., Pavlovios L-, Sík g., Tibor K-. 
Tudtam, Vályi D.

(Begközélchb a fenliné! !s ríszlelcsebhen 
ismertetjük a verseny állasat.)

Érdekes úiftást
vezetünk be »  ma megjelenő IV. 
számú szelvénnyel. Ezen a szelvé
nyen nemcsak laMarugómérkőzé- 
sek, hanem az Ökölvívó csapatbaj
nokság mérkőzései is szerepelnek.

As olasz balfgofcság
őezl Idényét vasárnap fejezik be. 
Éltkor kerül sorra a XV. forduló. A# 
őszi és tavaezi forduló között nincs 
szünet. Jövő héten már kezdődik a 
tavaszi forduló, mégpedig ugyan
azzal a nappal, amellyel az őszi 
kezdődött, csak természetesen for
dított pályaválasztói joggal.

AT, ET.EKTftOMOS
is elkezdte már tavasz! előkészülete 
Természetesen egyelőre még csak 
tornateremben. Eddig már hárem tori 
termi edzés volt a Latorca-utcában. , 
edzésekről csak a katonaiátékosok és 
még mindig bottal járó Buzásay lilán
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Továbbra is Fábián József 
lesz e i  utánpótlás szö
vetségi kapitánya

Néhány héttel ezelőtt Fábián Jó- 
zsef lemondott miniszteri biztos
helyettesi, valamint az NB ügy- 
vezetői tisztségéről s ugyanakkor 
utánpótlás-kapitányi tisztségét a 
minisztert biztos rendelkezésére bo
csátotta. Sokáig probléma volt. 
hogy az ellentéteket hogyan hidal
ják át ős hogyan biztosítsák Fábián 
József nagyértékü sportmunkássá
gát. Most végre megtalálták a ki
vezető utat. Gidófalvv Pál dr ezt 
mondotta munkatársunknak:

Felkértem Fábián _ Józsefet, 
hogy továbbra is vállalj® el az 
utánpótlás kapitányi tisztségét s 
így továbbra is ö vállalja a fiatalok 
nevelését és edzéseinek irányítását, 
az utánpótlás fejlesztésének kiépí
tését. Ezen a téren az MLSz-nek a 
tavaszi idénnyel kapcsolatban olyan 
nagy a műsora, annyi mindent kí
vánunk tenni, hogy ennek az irá
nyításához teljes emberre van szük
ségünk. Erre a feladatra Fábián 
József teljes munkaerejét kívánja 
a szövetség igényb evenni s éppen 
ezért Fábián József az utánpótlás- 
kapitányi tisztsége mellett nem 
tudna ellátni az NB ügyvezetői 
tisztségét, valamint az én, Helyette

sítésemet. Áz utánpótlás terén 
annyi tennivalónk van s olyan sok 
mindent igyekszünk rövidesen ten
ni, hogy Fábián József tavasszal 
ugyancsak el lesz majd foglalva,

Fábián József, amikor megtudta, 
hogy az MLSz mennyi mindent 
szándékozik tenni a fiatalságért, 
elfogadta az utánpótlás kapitányi 
tisztségét. Helyesebben: azt to
vábbra is megtartotta. Fábián Jó
zsef ezt mondotta:

•— Az MLSz mostani vezetői és 
én közöttem sohasem volt sem 
sportbeli, sem világnézeti nézet
eltérés. örömmel folytatom a mun
kámat az utánpótlás fejlesztése kö
rül. Az MLSz valóban helyesen cse
lekszik akkor, amikor minden ere
jét a fiatalokra fordítja. Én is úgy 
látom, hogy az utánpótlás kapitányi 
tisztsége a tavaszi nagy munkában 
teljes embert igényel. Az NB ügy
vezetői, valamint a miniszteri biz
tos helyettese tisztséget annakide
jén amúgyis csak ideiglenesen vál
laltam.

Fábián József egyébként már 
megkezdte tavaszi műsorának ki
dolgozását.

A HUNGÁRIA.
m a Játszik negyedszer 
Görögországban,
a Ferencváros holnap Ujverbászon a kilen
cedik portyamérkőzését vívja

A  portyamérkózésekböl hétköznapra is 
TOt bőven. A Hungária, amely eddig 
*nég veretlenül portyázik, pénteken 
Athénben vívja a negyedik portyám érKSS- 
zését. Ellenfele Athén válogatott csapata 
lesz. A magyar csapatok közül legutóbb a 
Ferencváros játszott az athéni váloga
tottal. A zöld-fehérek 1938 karácsonyán 
3:1 arányban verték az athénieket. Alkal
masint a kék-fehéreink is győznek majd 
s ezzel kijavítják a szerdai féísikerüket.

A  Ferencváros elérkezett a portyájának 
Utolsó szakához. A  zöld-fehérek még 
három mérkőzést játszanak Jugoszláviá
ban, kettőt a Bácskában s egyet a Bánát

ban. A portya befejező része szombaton 
Ujverbászon kezdődik. Itt a Duleisz, a 
vertászi cukorgyár csapata le.sz a Fradi 
ellenfele. A  verbásziak kölcsönjátékosok- 
kal megerősítve állnak ki.

ttamzetk$zl mérkőzésese
1939/40 TELÉN 

Újpest
December 24. Belgrád: BSK 3:5.

8 December 25. Belgrád: Jedinstvo

December 28. Szabadka: BácskatK2.
 ̂ December 31. Borovo: Bata SK

Január J, Eszék: Gvozdjar 1:1. 
Szeged

December 24. Borovo: Bata SK 

December 25. Borovo: Bata SK 

 ̂ December 26 Zimony: Zemun SK 

^December 29, Bácstopolya: JAK 

^December 31. Szabadka: ZsAK 

v á l f a j 1" Szabadka: Szabadka

Ferencváros
^December 25. Újvidék: Vojvodina

v i ? 8C0mber 26‘ u j vi<3ék: Jugoszlá- 

30 ístanbul: Istanbul

„ T S  31, lstanbul: Istanbu!
Ja»uár 1- Jstanbul: istanbul vál.

‘ január 6 Ankara: Ankara kato
nai vál. 6:4.

Január 7. Ankara: Ankara kér
Vál. 1:3.

Január 10. Istanbul: Galatasaray 

Kispest
December 26, Kispest: Wiener SC 

1:3.
December 31. Bécs: WSC 1:3. 

Hungária
Január 6. Szaloniki: Szalonikl vél. 

4:0.

Január 7. Szalonikl: Görög vál.
2:1.

Január 10. Athén: Pyreus vál.
1:1.

%-os táblázat
Hungária 3 2 1 —- 7:2 83%
Szeged 6 4 1 1 25:9 75%
Ferencváros 8 4 2 2 32:18 62%
Újpest 5 2 2 1 14:10 60%
Kispest. 2 — — 2 2:6

A soron következő 
m érkőzések

Január 12.
Athént Athén vál.-—Hungária. 

Január 13.
UJverbász; Pulcis—Ferencváros 

Január 14.
Zorabor: ZsAK—Ferencváros. 
Athén: Görög vál.—Hungária* 

Január 16.
N  agybecskerekj Borao— Ferenc

város,

AMI I  MAR ŐSSZEL MEG TE-
BB

HETSZ, NE HAL ASZD JOVOREl
Kezdjük az Í94ö.41-es bajnoki évet az új rendszer 
szerint! — Az eddigi tervezetek között Vághy Kai* 
máné kiemelkedően a legjobb

Táviratozott a Fradi: 
sok a sérült, 
haza akarnak  
Jönni!
Csütörtöki számunkban megírtuk, 

hogy a Ferencváros portyavezetö- 
sége azt szeretné, hogy ha a csa
pat most ■ vasárnap Zomborban be
fejezhetné a portyát.

Legutóbb megírtuk, hogy a Fe
rencváros itthoni vezetőségének is 
ez volt a terve, de a kényszerítő 
helyzetben kénytelen volt lekötni a 
január 16-iki nagybecskereki mér 
közést.

Csütörtökön beszéltünk vitéz Ke- 
menesy Sándor főtitkárral, aki ezt 
mondotta:

Éppen most kaptam sürgönyt 
az utazó csapatunktól. (A  Ferenc 
város csapata pénteken délelőtt ér
kezik Verbászra. Szerk.) Ebben azt 
írják, hogy sok a sérült s vasárnap 
haza szeretnének jönni. Nem tudom 
még, hogy kik a sérültek s így azt 
sem tudom, hogy kedden kiállhat-e *r 
csapat Nagybecskereken. Én min 
lenesetre felhívom telefonon a becs- 
kerekieket s kérem, hogy halasszuk 
el a mérkőzést tavaszra. Akkor 
esetleg Belgrádban vagy Szabadkán 
játszunk majd s útba ejthetjük 
Becskereket is. Becskerek csak job
ban járna, mert akkor egészséges és 
pihent Ferencvárost kapna.

OSTMARK VÁLOGATOTT CSAPATA
vasárnap Vesztfália válogatottjai ellen áll 
itt a Szövetségi Serleg fordulójában. Az 
ostmarki csapatot így áhította össze 
Taniseh kapitány: R&ftl Rapid — Wagner 
u. Rapid, Schmaus Vienna — Wagner X. 
Rapid, Hofstádter Rapid. Skoumal Rapid 
— Ostermann Amateura Fiat, Hahnemann 
komira, Tündér Rapid, Reitermayer 
yvacker; Pesser Rapid. Tartalék: Zöhrer 
Austria, Marischka Admira, Schilling 
Adraira,

A  Nemzeti Bajnokság új rend
szere most már végleges megoldás 
előtt . áll. Az MLSz-ben szerdán meg
tartott értekezlet jelentős lépéssel 
vitte előre a nagyfontosságú kérdést.

Érdekes volt Gidófalvy Pál dr.-nak, 
az MLSz miniszteri biztosának a fel
szólalása. Megmondta nyíltan, hogy

még neki magának sincs végle
gesen kialakult véleménye 

és csak irányadásul mondott el ada
tokat és megoldásbeli elgondoláso
kat. Annak az embernek megnyilat
kozása volt ez, aki egyrészt érzi a 
felelősség súlyát, másrészt minden 
igazságos érdeket ki akar elégíteni. 
Már pedig tudjuk jól, hogy olyan 
bajnoki rendszert még ki nem talál
tak, amelyik mindenkinek széjaize 
szerint való. A  nagy, általános sport-

érdek előtt sokszor meg kell hajoi- 
niok a helyi jellegű, részleges érde
keknek.

A  sok elhangzott terv közül. ki
emelkedett Vághy Kálmán egyéni 
javaslata, amely az 1. számú hivata
los terv némi módosításából szüle
tett nteg. Ez a tervezet

átütő erejű sikert aratott.
Amíg csak a hivatalos javaslatok 
körül folyt a vita, bizony meglehető
sen szerteágazott a hozzászólások 
irányvonala. Amikor azonban Vághy 
kivonult a tervével, egyszerre meg
fogta az értekezlet résztvevőit a ja
vasolt új bajnoki rend életrevaló 
volta.

Vághy elgondolása szerint így ala
kulna ki az új bajnoki beosztás:

Az NB I. osztálya;
Az 1— 11. helyezett
Az NBB három csoportgyőztese

11 csapat 
3 „

összesen

Az NB II. osztálya:
(28 egylet két 14-es csoportba elosztva) 

Az NB-ből kiesett 2 csapat (a Nemzeti megszűnt) 
A z NBB-böl:

a felvidéki csoportból a 2—7. helyezett 
a dunántúli csoportból a 2— 7. helyezett 
az alföldi csoportból a 2— 6. helyezett 

A z alszövetségi bajnokcsapatok és a BLASz 
második helyezettje

14 csapat

2 csapat

6 „
6
5 „

9

Összesen 28 csapat

Az NB Ili. osztálya:
(56 egylet négy 14-es csoportba elosztva, a hivatalos terv 

8 csoportot irányzott elő)'
Az NBB-böl:

a felvidéki csoportból a 8—16. helyezett 
a dunántúli csoportból a 8—14. helyezett 
az alföldi csoportból a 7—12. helyezett 

Az alszövetségek 2. helyezettjei és a BLASz 
harmadik helyezettje 

A  kiskunsági és csabai alosztálybajnok 
A  BLASZ I. osztályának 3 csoportjából a 2—4.

helyezettek (3X3 csapat)
A vidék nagyobb városaiból kijelölendő csapatok

9 csapat
7 99

6 »9

8 »S
2 »9

9 99

15 99

összesen

Ehhez a legutolsó tételhez némi 
magyarázat szükséges. Vághy na
gyon helyes elgondolása szerint ma 
sok olyan vidéki város van, ahol bi
zonyos gátló körülmények miatt nem 
fejlődhetett ki olyan csapat, amely 
játékerőben arányban lenne a város 
lakosságának számával, a város kul
turális súlyával. Egészen bizonyos, 
hogy ha ezeknek a városoknak 1— 1 
egyesülete beosztást nyerne a Nem
zeti Bajnokságnak akár csak a III. 
osztályába is, ez a tény olyan lökést 
adna az illető egylet, az illető város 
sportjának, hogy rövidesen komoly 
tényezővé válnának a bajnoki küz
delemben. Hogy csak példaként so
roljunk fel néhány városnevet: Baja, 
Cegléd, Mezőtúr, Kecskemét, Pápa, 
Nagykanizsa, Békéscsaba, Hódmező
vásárhely és még sok más város je
lenleg teljesen kívüláll a Nemzeti 
Bajnokság keretein, holott igazán 
ott volna a helyük ebben az egész or
szágot átfogó küzdelemben. A  helyi 
viszonyok ismeretében, a helyi érde
keltekkel való érintkezés alapján a 
miniszteri biztos megnyugtató mó
don jelölheti ki majd azt a 15 egy
letet, amely majd ilyen módon kerül 
oda az új NB rajtához.

Olvassa az

ELLENZÉKEI,
meri a legmegbízhatóbb 
és legfrissebb anyagot a 
legk ivá lób b  újságírót 
feidotgozásúbban hozza

Hirdcissen az

ELLENZÉKBEN,
mert ezt a lapot mindet: 
kom oly  vevő és elad< 
mindennap elolvassa

erkesztöség és kiadóhivatal:
a U J - K O L O Z S V & S
Uoiversitati! Sir. (Egyeíera-u.) 8

56 csapat

Ez a Vághy-féle terv mértéket 
tart minden irányban. Figyelembe 
veszi a minőségi szempontot, ugyan
akkor tág érvényesülési teret nyit 
sok új csapat előtt. Ha a mostani 
NBB három csoportját a megadott 
terv szerint „lefölözzük", valóban 
olyan jó l megalapozott és sport- 
belileg is komoly teljesítményekre 
képes £8 egyletet kapunk, amelyből 
a kikerülő győztesek minden tekin
tetben érettek lesznek az I. osztá- 
lyúságra. A  jelenlegi NBB-böl ki
eső. az elmúlt évben megvívott ko
moly küzdelmek során tudásban

kétségkívül gyarapodott egyletek 
elviszik megerősödött játékküituráf 
jukat az újonnan felállítandó III. 
osztály egyes csoportjaiba, ahol sok 
vidéki feltörő csapattal fognak majd 
érintkezni és közölhetik velük meg
szerzett tudásukat.

Kiküszöböli a Vághy-féle terv 
azt az igazságtalanságot is, amely 
más megoldások szerint az alszö
vetségi bajnokokat sújtotta volna 
azzal, hogy nem kerülhettek volna 
fel közvetlenül a II. osztályba. 
Vághy terve szerint mind a nyolc 
alszövetségi. bajnokcsapat helyet 
kap majd a II. osztályban, sőt a 
BLASz-ból még a második helye
zett is.

Éppen ezért elesik az az aggá
lyoskodás, amely fél az új bajnoki 
rendszernek már most — az 1940—■ 
41. bajnoki év elindulásakor való —  
életbeléptetésétől.

Semmi akadálya sincs most
már Unnak, hogy az új bajnoki
rendszer szerint kezdjük meg 
szeptemberben a Nemzeti Baj-? 

nokságot.
Valóságos bűn lenne a labdarugó
sport irányában, ha a múltban 
annyi bajt okozó habozás és késlel
tető politika ütné fel a fejét a mos
tani MLSz berkeiben. Álljon ott az 
intő példa, hogy

mennyire visszavetette játékunk
színvonalát az NBB késedel

mes bevezetései
És hogy a valóság légkörében mi
lyen szánalmasan omlottak össze az 
NBB ellen annakidején nagy han
gon felvonultatott „érvek".

Az osztálycsere kérdésében az I. 
és a II. osztály közt a radikális 
megoldás hívének vallotta magát 
Vághy Kálmán. Szerinte az 1940—- 
41. év végén az I. osztályból 
négy csapat esne ki és feljönne he
lyébe a II. osztály két csoportjának 
1—2. helyezettje. A  csere mértéke 
első pillanatra tényleg túlzottnak 
látszik. -Ha azonban meggondoljuk, 
hogy a ml viszonyaink között —  ̂a 
vidék érvényesülésének hosszú év
tizedek alatt valósággal mestersé
ges visszaszorítása után — a játék
erő emelését szolgálná az a

gyorsabb vérkeringés,
| amely a négyes osztálycserével te
remtődnék meg. Viszont a II. és a 
III. osztály között helyesebb volna 
olyan csere, amely szerint csak két- 
két csapat esnék ki és az így adódó 
4 helyet a III. osztály négy csoport- 
győztese foglalná el. Ezek azonban 
most már csak részletkérdések, a 
főbb irányvonalak tekintetében 
véglegesnek kell elfogadnunk a 
Vághy-féle tervet.

A  magyar labdf.rugás érdekében 
reméljük, hogy ez a terv most már 
hamarosan végleges megoldássá 
fog válni.

V é d e l m e t  
a gsfenséS»S»®kit©1< I

Poikoláb János (Budapest. Ollöi-űf 67-)
is a Szent. László-vándordíjboxszál hozzá. 
Szerinte a kiíráson változtatni keltene. És 
pejig úgv, bog • három évig no nyerhesse 
meg a vái dordíjat olyan iskola csapata, 
ameivik már nyert kerületi, vagy orszá
gos KISOK-bn jnokságot. Az ilyen inlezst 
csak „tiszteletbeli védője”  lenne a ván
dordíjnak. Ennek az intézkedésnek az

lenne az eredménye, hogy a most kedvet
kopott iskolák nem vesztenék el a ked
vüket és Időt nyernének — három évet — 
jó csapat előkészítésére- Alikor azutáii 
egyenlő eséllyel vehetnék fel a versenyt 
a többi, a labdarúgással mér régebben 
foglalkozó iskolával.

Szövetségi edzőt 
B á k é sísa b á ra !

Szilágyszegi András (Békésosaba, HT„ 
Gömbös Gyula-út 1 »  i felhívja az HWtá 
kecel; figyelmét B -késosbaa edző nélkül 
tengődő 'labdarugó ifjúságára. Panaszkodó 
olvasónk, hogy már az ország legtöbb 
városai an volt edzőtábor, vagy lega.abb 
a szövetségi edző, csak Békéscsaba ma
radt mindezideig is árva. Három neves 
csapat is működik a városban, Jánosi 
Béla óta még sincs. aki foglalkozzék az 
Ifjú labdarugó-palántákkal. Kéri az MLSz 
vezetőit, hogy küldjék el a szövetségi ed
zőt, hacsak néhány napra is. Békéscsa
bára. Mutassa meg a szövetség edzője a 
labdarúgás minden osinját-binját, tanítsa 

a helyes edzésre az ottani tehetséges 
ifjakat, hogy virágzónak indulhasson a 
békéscsabai labdarúgás.

A  békési ref. gimnázium d’ákiai 
nem tudnak indulni a Szent Lászfé- 

vándordífért, mert — nincs felszerelésük!
Igen lisztéit Szerkesztőség!

Kimondhatatlan örömmel vettük tadomá. 
snl a Szent L  ás dó-vándordíj kiírását. De 
az első öröm hamarosan ürömmé savanyú
déit. Nincs felszerelésünk. Testnevelő ta
nárunk, Csurgay János, beleegyezik abba, 
hogy elinduljunk, de figyelmeztet bennün
ket arra, hogy a sportkörnek nincs fel
szerelése. Azt Is megmondta hogy a ta
nári kar a felszerelés beszerzéséhez sem
miféle támogatást nem nyújt.

Most mit csináljunk? Kiforgattuk min
den zsebünket, v égigpróbált imk minden 
lehetőséget, de mégsem sikerült össze
szednünk s felszerelést. Az esetleges uta
zási költségről nem is beszélve.

Egészen kétségbe vagyunk már esve. 
Elülső kísérletünk, hogy a Nemzeti Sport

útján felszólítjuk segítésre azokat, akik* 
nők erre módjuk van. Kérjük az arra ille
tékes urakra hogy járjanak közre a ta
nári karunknál, puhítság meg a lanár 
urak szivét* Mert ml el akarunk indulni 
ebben az országos versenyben. A jobb
módú egyesületeket pedig arra kérnénk, 
hogy küldjenek néhány használt, de még 
használható felszerelést az iskolánk el
mére. Ezzel is elősegítik a magyar labda
rúgás ügyét.

Iskolánk nem az egyetlen az országban, 
ame'yben mostohagyerek a labdarúgás. 
Éppen ezért kérjük az illetékesek sürgős 
segítségét.

A  játszani vágyó békési ref, 
gimnázium diákjai-
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Gidófalvy Pál dr, miniszteri bizi&s beje* 
fsnietie ai edsők szakéiíekesietén, hogy 
az edzőket nagyszabású terv Mezeiében 
akatla bekam$oSm az ifjúság nevelésébe

minden MB6SHBB- 
egyiet köteles 
edzőt szerződtetni!

Az edzők testületének IV. számú 
szakértekezletét Iilavay György al 
elnök nyitotta meg. Majd Senkey 
Imre főtitkár szólalt fel. üdvözölte 
a megjelenteket, elsősorban Gidó
falvy Pál dr miniszteri biztost 
Gálfy Andrást, a JT főtitkárát, 
majd kérte, hogy megint szegezzék 
le azokat az elveket, amelyek fö
lött már nincs vita. Ezek az elvek, 
amint azt Senkey főtitkár kifejtet
te, a következők:

1. Az olasz rendszer a védőszel- 
lemü, az angol rendszer pedig a tá- 
madószellemü rendszer a két kor
szerit rendszer közül.

2. Állapítsuk meg végre, Tiogy itt 
nem arról van szó, hogy valamilyen 
meglévő rendszerről áttérjünk egy 
másikra. Arról van szó, hogy az 
általában rendszertelen m,agyar 
labdarúgásnak, rendszert kell adni.

3. Sem, az egyik, sem a másik 
rendszert nem akarjuk senkire sem. 
erőszakkal rákényszeríteni. Az a 
célunk, hogy megismertessük min
denkivel ezeknek a rendszereknek 
minden kis részletét. A tavaszi idény 
után újra elővesszük ezt a témád és 
akkor alkalmuk lesz az edzőknek 
beszámolniok a tavaszi idény ta
pasztalatairól.

Jt. Ne feledkezzünk meg, hogy eze
ket a ssakértekezleteket a válogatott 
csapat rendszerbeli ingadozása hozta 
létre. Ha nem is dönthetjük el egyes 
klubcsapatok rendszerét, a válogatott 
csapatnak rendszert kell ajánlanunk. 
Indítványozom, hogy a válogatott 
csapat játsszon angol rendszert, már 

- csak azért is, mert az olasz rendszer 
első képviselője, Erbstein Ernő kar- 
társunk is ezt ajánlja, azzal az indo
kolással, hogy a válogatók nagy 
anyagból válogathatnak és ki tudják 
választani az ehhez a rendszerhez 
szükséges embereket.

Ezeket mondotta Senkey.
Ezután Gidófalvy Pál dr miniszteri 

biztos szólalt fel. Gidófalvy Pál dr 
’ miniszteri biztos először is meleg kö
szönetét fejezte ki a testületnek a 
munkájáért. Kijelentette, hogy min
den új gondolat először Is mosolyt1 
fakaszt nálunk, azután félig komo
lyan veszik, végül kitartó munkával 
elérhetünk a harmadik korszakig: az 
elismerésig, a sikerig. Az ifjúsági 
edzőtáborokról szólt ezután, megem
lítette a kezdet nehézségeit, hangoz
tatta a nevelés, a tanítás fontosságát.
A  fegyelem egyike a legfontosabb 
kellékeknek. Ezen a téren örvende
tes a javulás. Ezen a téren további 
szigorú intézkedéseket Ígér. Beszél a 
Fábián József segítségével megindí
tott utánpótlási munkáról. Kéri az 
edzőket, ne kedvetlened jenek el, ha 
megmosolyogják kezdeményezésüket, 
mert a magyar életben minden újí
tásnak ez a sorsa. A  siker titka: nem 
törődni a gáncsoskodókkál, kitartóan 
dolgozni. A  tavaszi idényt az MLSz 
az utánpótlásnak szenteli. Kötelezővé 
teszi minden NB- és NBB-egyesület 
számára edző szerződtetését. Majd 
kijelenti, hogy a tavasszal a buda
pesti és a vidéki Ifjúságiakat az ed
zők rendelkezésére bocsátja — kísér
letképpen.

A  szövetség pályázatot ír ki az ed
zők részére hogy ki produkál többet 
március elejétől május végéig ifjú
sági csapatával. Mindenkinek lesz if
júsági csapata. Díjat is tűz ki az 
MLSz.

szakértekezletek keretében tisztázza 
a helyzetet. Ezt a szalcértekezlet- 
sorozatot az edzötestület saját el
határozásából, felkérés nélkül kezd
te el, a bíztató kezdet után azonban 
az MLSz vezetősége a kérdés meg
oldására hivatalosan is felkérte a 
testületet. A  munka lankadatlan erő
vel folytatódott s noha az edzőtes
tületi szakértekezletek zártkörűek 
voltak, a figyelem egyre jobban a 
testület munkájára, irányult. Gidó
falvy dr. miniszteri biztos is nagy 
érdeklődéssel figyelte az edzők 
munkáját, a, jelenlegi terveivel pedig 
ta.nujelét. adta annak, hogy teljesen 
megbízik az edzőkben és méltá
nyolja tisztázó és felvilágosító 
munkájukat, amely felváltotta a 
tespedés, a közöny, a nemtörődöm 
ség időszakát. Ha sikerül ezeket t 
tervekét megfelelően megvalósítani, 
akkor nemcsak egy sereg edző jut 
kenyérhez, hanem az ifjúsági játé
kosok képzése is nagy lépéssel ha
lad előre. Azzal az Intézkedéssel 
hogy minden NB- és ' NBB-csapat 
köteles edzőt, tartani, éppen a mi
niszteri biztos tesz hitet az edzői 
hivatás nagy fontosságáról, oktató 
hivatásáról. (Remélhetőleg ezckután 
talán az ,,ihlet-párti" edzők is haj
landók elhinni, h igy az edző nem 
felesleges. . . )

Várjuk a tervek megvalósítását 
és biztosak vagyunk benne, hogy 
Fábián József, az utánpótlás ksoi- 
tánya elsőrangú segítőtársat talál a 
dolgozó, haladó edzőtestületben.)

Hlavay György köszönte meg a 
I miniszteri bizto3 bizalmát és az 
edzők nevében kitartó rmmkát ígért. 

Ezután indult meg a vita.
Először is leszögezték, hogy

a  rendszert és a tak tiká t nem 
szabad összetéveszteni. A  rend
szer az a lapfelá llást jelenti, 
vagy is  • a játékosok elhelyezé
sét a  pályán, a taktika pedig 

a részm egoldásokat.

lást hallottunk —- sajnos 
eltértek a tárgytól a felszólalók.

A z  értekezlet a késő esti órákban 
ért véget. Befejezetlenül... Foly
tatása hétfőn este.

Déri a kézilabdában Is 
„császár4* lenne
Csütörtökön már edzett 
a Kispest •— torna
teremben

A  Kispest csütörtökön délután 
tartotta első „tavaszi" tornatermi 
edzését a lelátó alatti pompás 
tornateremben. A  játékosok közül 
Kalocsay, Rátkai és Olajkár I. 
hiányzott. Boldizsár kinn volt, de 
nem vetkőzött le, rnert erősen meg
fázott, Puskás edző vezetésével né
hány könnyű bemelegítő gimnasz
tikái gyakorlatot végeztek a játé
kosok, majd sor került kézilabda
játékra is. Ebben Puskás csapata 
(itt játszott Déri, Vig. őnody és 
Zalai) bizonyult jobbnak és nagy 
gólaránnyal verte a Nemes-csapatot. 
Különösen Déri ötletes játéka kel
tett feltűnést. Az egyik vezető meg 
is jegyezte:

— Déri Poldi a kézilabdában is 
,,császár“ lenne, ha akarna. D ellát 
inkább maradjon csak ő a labda
rúgásnál.

Az edzés mintegy háromnegyed
óra hosszat tartott. A. legközelebbi 
edzésre kedden délután %4-kor ke
rül sor. Január végéig hetenként 
kétszer —  kedden és csütörtökön — 
tartanak tornatermi edzést a piros
feketék s még január végén kimen
nek a, szabadba..

A c _ j
mind

madarak
elnémuljanak

Avagy
A l i l á k  li á z a t á j a  f é l e n

Aki a legjobb teljesítményt mu
tatja fel, 600 pengőt kap, a második 
400-at, a harmadik 300-at, a negye
dik pedig 200-at. Mind a négy csa
pat résztvesz a kéthetes nyári ba
latoni ifjúsági edzőtáborban. Külön 
bizottság fogja kidolgozni azokat az 
edzői elveket, amelyek minden 
rendszerben azonosak. Megoldják az 
oktatófilm kérdését is. Kéri az ed
zőket, hogy vállalják a munkát és 
ne kedvetlenedjenek el. A  szövetség 
együtt akar haladni az edzőtestület
tel, Nem szabad megelégedni azzal, 
hogy csak véletlenül bukkanjanak 
fel tehetségek.

(A  miniszteri biztos tervezete szép 
elismerése az edzőtestület munkájá
nak. Az edzőtestület kezdeményezése 
döntő csatát nyert, a sikert azonban 
főképpen kitartó munkájának kö
szönheti. Amikor az MLSz meg
rendezte az első labdarúgó parla
mentet, az ülés után az edzötestü
let vezetősége a hallottak tanulságai 
alapján elhatározta, hogy maga ve
szi a kezébe ezeknek a szakkérdé- 
•''knek a megoldását és sorozatos

—  Minél töfefer ilyen 
tsiztes alapokon 
n y u g v ó  Q p y e s i l f s t r e  

van szükség© 
a m a fya r 
labdarúgásnak

—  mondotta a miniszteri 
biztos a WMTK díjkiosztó 
ünnepé yén

X W MTK szerdán délután tartotta 
éremkiosztó ünnepélyét az egyesület 
tornatermében. A Lensőség'es, családi 
ünnepélyen megjelent Gidófalvy Pál dr 
miniszteri biztos, Barcsay János, a BLASz 
ügyvezetője, Zlock Gyula, a BLASz ház
nagya, Czopf Ferenc dr, a NyLASz ügy
vezetője és természetesen a gyár teljes 
sportvezérkara.

Megnyitóul a gyári dalárda énekelt, 
majd lovag Walil Henrik, a W M TK ügy
vezető elnöke üdvözölte a megjelent ven
dégeket. A miniszteri biztos válasz
beszédében elmondotta, hogy milyen 
boldogan jött ide, ahol a gyár vezetői 
60 ( ! )  üzemi csapatot szerepeltetnek, de 
ezenkívül is minden tőlük telhetőt meg 
tesznek, hogy a labdarúgást tömeg
sporttá tegyék.

, , — Mincl több ilyen biztos alapokon
vita köbben újra sok hozzászo- ; nyugvó egyesületre van szüksége a 

, néha el- magyar labdarúgásnak, hogy az ismét régi 
fényében ragyoghasson — mondotta
többek között a miniszteri biztos s 
beszéde végén a szövetség díszes veretét 
nyújtotta át a WMTK-nak.

Ezután Barcsay János mondott köszö
netét a WMTK-nak az alszövetségben 
folytatott munkásságáért, kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg az egyesület 
fiatalon elhunyt tehetséges játékosáról, 
Balaton Ferencről. A nagy számban meg
jelent játékosok és szurkolók felállással 
adóztak Balaton Ferenc emlékének. Bar
csay János ezután Stndeny Ferencnek, a 
WMTK intézőjének és Hárulnak, a BLASz 
gólkirályának az alszövetség emlékveretét 
adta át. majd sorban kiosztotta a külön
böző bajnokságokban díjazott játékosok 
érmeit. Hat BLASz-csapat, hat üzemi 
csapat és a proficsapat tagjai vették ál 
boldogan az érmeiket. Az amatőrbajnok
ságot nyert csapat tagjai az érmeken 
kívül remek zsebórákat is kaptak az egye
sület lelkes vezetőitől.

Lovag Wahl Henrik külön köszöntötte 
fel Gerc Józsefet, a csapat jeles köztV>- 
fedezetét. aki már tíz éve játszik az egye
sület színeiben. Gere ebből az alkalom
ból hatalmas ezüst tálat kapott az elnök
től. Az üzemi bajnokságot nyert 
Esztergályos-osztály ős a tartalékcsapatok 
díját nyert Jupiter-osztály csapata ezüst 
serleget, az üzemi vezetők pedig ernlék- 
vereteket kaptak.

Az énekkar énekével ért véget az Ünnep
ség. mely után az ifjúsági és kölyök- 
játékosokat a szomszédos sportotthonban 
uzsonnán, a ..nagyokat” pedig vacsorán 
látta vendégül a vezetőség.

A  kék-fehérek most valahol az 
Akropolis sziklái alatt sütkéreznek 
a jó görög napsütésben, a zöld-fehé
rekkel talán éppen most robog a 
vonat Istanbulból Belgrád felé. És 
vájjon mit csinálnak a lilák? Állí
tólag téli álmukat alusszák. De 
vájjon hogyan is fest ez a téli 
álom? Vájjon mit csinálnak, ami
kor a műsor szerint nem csinálnak 
semmit, amikor a lila-fehér króni
kások valószínűleg ezzel a mondat
tal jellemeznék a nap históriáját: 
Ma nem történt semmi.. „

Alázatosan Jelentem ...
A. lilák igazgatója, íróasztala, fölé 

görnyedve, fogad bennünket. Az író
asztalon költői rendetlenség. Itt is 
papír, ott is papír.

—  Nagy gőzben vagyok, — mond
ja. —- Fel kell dolgoznom a.z őszi 
idény és a portya; anyagát. Külön
féle statisztikákat. kimutatásokat 
csinálok az elmúlt napokról. Egy 
sereg újévi üdvözletre is válaszol
nom kell, amelyeket külföldről ka
pott az Újpest. Emitt egy elkésett 
portyameghívás. Meg kell írnom, 
hogy, sajnos, nem áll módunkban a 
szíves meghívásnak eleget tennünk, 
mert a csapat most a medvét utá
nozza. Bebújt barlangjába és nem 
akar onnan egyhamar elöbújni. Je
lentést kell tennem — miként min
den portyázó egyletnek — a felettes 
sporthatóságnak a portyáról: mi
történt, hogyan .történt, miért kap
tunk ki, ha kikaptunk, miért ér
tünk el döntetlent, hogyan viselked
tek a fiúk stb., stb. Aztán szalad
nom kell az iparügyi minisztérium
ba, hogy ne legyen zavar a fiuk 
cipői körül, ha azok majd talpalás- 
ra és más javításra szorulnak. 
Rendkívüli időket élünk, ha nem 
gondoskodunk már most, akkor 
megtörténhetik, hogy — mondjuk — 
Tóth Matyinek nem lesz futball- 
cipője júniusban ..„

B4Í OGH KÖRÜLNÉZ...
A  BSzKRT legutóbbi taktikai ér

tekezlete előtt ismerösarcú fiatal
embert pillantottunk meg a villamos- 
csapat sportutcai helyiségében. Ba
logh Miklós volt, a „néhai" Nemzeti 
volt válogatott fedezete. Kalauz 
ruhában!

— Tényleg a BSzKRT-ban szán
dékozik tovább játszani? — kér
deztük tőle.

— Valószínűleg — válaszolt Ba
logh Miki -— de ez még nem, száz
százalékos. Engem ugyanis nem a 
sportegyesület vezetősége vétetett 
fel és így egy bizonyos határig sza
bad vagyok. De ha megtalálom a 
számításomat...

— Szóbahozták a Gammával is...
—a Igen, volt valami a dologban

addig, amíg ide nem veitek fel. így 
azonban tárgytalan lett az egész...

— Es most?,..
— Most egy kicsit körülnézek 

Van egy-hét régebbi ismerősöm a 
BSzKRT-ban, elbeszélgetek velük. 
De sietnem kell, mert csak egy for
dulóra van leváltásom...

Később megérkezett Kutrucz 
edző és Balogh hosszan elbeszél
getett vele (a  „régebbi" ismerős...). 
Ezek után az a gyanúnk, hogy Ba
logh előbbi „valószínűleg" szavát 
nyugodtan aláhúzhatjuk, vagvís a 
kék-sárga csapat egy kitűnő közép
fedezettel fo g  megerősödni a közel
jövőben.

A WSC a tavasa idényben a víesza- 
amatőrösített Kováccsal megerősödve áll 
fel. Hiányomi fog viszont Csabai, aki a 
visszavonulás gondolatával foglalkozik.

Penderlk az Ungvári AC-ból vissza
ment a GSE-Ks. Tavaszai már játszani 
fog négf csapatában.

Az UTE január végén kezdi meg torna
termi edzéseit. Egyelőre még nem tud
ják. ho!.

A Főv. TK őr régi csapatával rajtol a 
tavaszi idényben.

Jankovics. az M. Posztó fedezete — hír 
szerint — egyik NB-egyesiiletünk felé 
ta rt..

Szorgalmas a M iVAG. Már két torna
termi edzést tartottak a gépgyáriak.

Az UFC tornateremben kezdi meg az 
előkészületeit a tavaszi idényre.

Erősödik a Gamma amatőrcsapata.
Molnár Zsolnáról tavasszal a II. osztályú 
csapatban fog játszani.

Eltiltások a csabai alosztályban. "Száraz 
Ferenc GyTE 4 hó. Paon Mihály GyTE 3 
bét, Tóth Mihály OTK 3 hó. Bányai 
János OTK és Nyíró László OTK 6—fi hó.

Neumann Tt.K  újra az egyesület ren
delkezésére áll.

Tartalékos a ETC. Auerbach nem sze
repel

A KFC-ben Krajea nem szerepel a ta
vasszal.

LO SA ÍtLA BD A

A IV. osztályú bajnokságért 
METSE BSE 54:18 (30:8). Vezette:

Jánosházi és Mészáros. A  rákosligetiek 
könnyen győztek az újonc BSE-úszók 
ellen. Bíró volt a mezőny legjobbja. 
Kosárdobó: Bíró (33). Farkas 03), Per
laki (4), Lőrinc és Lajos (2—2), illetve 
Brandy (10), Mezei (4). Mazák és Sáros! 
(2—2).

t t .  osztályú bajnokságért 
USzKBT I I — MAFC II. 42:5 (19:4).

Vezette: Gáthy és Farkas. A műegyete
miek igen gyenge napot fogtak ki, a villa- 
mosiak fiataljai viszont ragyogóan játszot
tak. Kosárdotó: Bors (16). Papp és
Mátyási II. (Kji-10), Dévényi (5) és Eriéi, 
illetve Merza (2), Csimma (2) és Bertalan.

BBTE I I .—SzIHC 32:14 (22:12). Vezette: 
Mátyási és Kardos. Szép játékkal győztek 
a budaiak. Kosárdobó: Károlyi dr és
Ticby II.  (12—12), Németh (1), Kiss (21, 
Nagy és Badacsonyi, illetve Varga (9), 
Királyház! <2V Stadler (2) és Takáe*.

Sakfe-sekk...
Mészáros István, az Újpest edző

je a szellemi sportra tért át. Sakk
tábla fölé hailik, amikor megpillant
juk. Királyát jól elbástyázta és 
most biztos fedezékből rohamozza 
ellenfele állásait. Nem Irigyeljük a 
szegény ellenfelet, aki nyílt sisakkal 
próbálkozott Mészáros állásainak be
vételével. Körülbelül néyy-öt lépés 
még az élete és aztán feladhatja.

—  Hej, ha az Újpest egyik-másik 
futballistája ilyen jó l tudna futbal
lozni. mint ahogvan az edzőjük sak 
kozni tud —  sóhajt fel az egyik 
kibíe — , akkor nem fájna a fejem 
tavasszal....

\t ** és társai
a jéasporSn^k kódolnak
Vincze Jenő íróasztala alatt egy pár 

körösei vöt fedezünk fel.
—- Kedvenc téli sportom. — me«é!i a 

vú-oTjíott összekötő — KáÉal PoliM és 
j!? Eonzn szoktam űzni
1 t a szomszédos jé^nályáu. Csak nz a 
kar hosry nem sok fd*ok van az ii résére., 
iio.o-t nag-vnn fontos, ho^y nj. ember 
r -o t  se töltr’ta td'lenül. Tana ẑtakifbé! 
tüdőin, IiOírv. ba az ember a portya után 
Hirtelen nbhaliaGfvla n snorto’ást. akkor 
az e-sö edzésen olyan Izomlázat g^rez, 

prrV ĥ fsnr |g rvö<?l. Szerintem Ilyen 
*eM portya nf̂ n nem volna szabad azon- 
ml teljesen abbahagyni minden morc-W.

kicsit le ke!?enc vezetni* a fáradal
makét s aztán valaki ktfnnvü kiegészít** 
rryflrir.tr üresével kcl’ene melegen tartani 
az Irmokat a tavaszi edzések kezdet**)? . . .

— Én azonban ervébk^nf sem pihenek, 
— meséli fovnbb Viccre- — Éooen ma 
kezdem el a az edzést. A tenr-
ntóbbf szekíP'T^iT’f ü,,!sen i r v ,,"b  felkér
tek, hosry vállaltam el az IJTF-köWök 
téli tornr^ormi edzését és én e’ Is vállal
tam. Arról is sró van ho^v a tövlben én 
leszek a Ir^lykük edzője. Éz természetesen 
at4ól Is fiiírír, ho*rv az Ujnest vezetősége 
belee»rye?ík e a do’O'jba. A rosszmájnak 
azt mendlák. horry azért bíztak merr en- 
íem ezzel n szereppel, mert edd!* a köly- 
keink mindent merfnyertek. amit mr*. 
nvernt lőhetett « most íerv akarnak ne
kik aíka’mat adni, liogv végre veszítse
nek is . .  .

Gyalogol naphosszat — lévén a fog la l
kozása civilben pénzbeszedő . . .

Mesterről semmi hír. Már jelentkeznie 
kellett volna új munkahelyén, egyelőre 
azonban semmi hír nem jött a ,,szentend
rei remetéről” . Kármán, a fiatal UTE- 
fedezet a jégsportnak hódol. Van emellett 
még egy ,,komoly*' foglalkozása: Hidasit 
kísérgeti a tánciskolába. A jeles közép
csatár ugyanis végre elhatározta, hogy 
pótolja a pótlandókat és megtanul tán
colni . . .

Szűcs Gyuri szorgalmasan gyalogol a 
gödi utcákon és — tornázik reggel-este. 
Kocsis Géza és Szalay a rossz nyelvek 
szerint délutánonkint a kártyaasztalnál 
végez karlendítő gyakorlatokat. Tóti* 
Matyi szorgalmasan hízik. Már visszatért 
a falujából a sok jófajta disznótorossal 
és a portyán leadott kilókat próbálja újra 
felszedni.

Egy
<ftrülátö W p é n itá ro i
Síkos Géza, a. lilák főpénztárosa 

líartonjegyeket rendezget. Most jöt
tek . meg a nyomdából az új pálya- 
belépők, azoknak az elosztását ter
vezgeti.

—- Nincs különösebb gondunk pil
lanatnyilag. A csapat a portyáról 
hozott haza, egy kis pénzmagot — 
mondjá. —- A tavaszi idényben pedig 
két rangadó is lesz a pályánkon. 
Majd csak meglessünk' valahogy. 
Játékosainknak . nem kell félniük, 
hogy a téli idényben félfizetést fog
nak kapni, mint egyes kluboknál 
történni szokott-

tű pályaifjasgatö 
és a pálya
Rónai Oszkár, az újpesti pálya 

igazgatója boldogan újságolja:
—  A pályánk tökéletes lesz ta

vasszal. Mihelyt vége l^tt az idény
nek gyeptéglával foldoztuk ki a kiko
pott részeket. Nagyon jó l jött ez 'a  
kis hó is. Nem kell félnünk attól, 
hogy megfagy a fü gyökere. Igaz 
ugyan, hogy egy kicsit vastagabb hó
réteg nem ártana. Remélem azonban, 
hogy így sem fagyott meg túl mé
lyen a talaj s nem lesz baj, amikor 
a fiuknak pályára kell lépniök..

Megnézzük a pályát. A  gyepet 
érintetlen hótakaró borítja. Sehol 
egyetlen lábnyom. Csak a futópályán, 
látszik szöges íutóelpök nyoma. V a 
lamelyik szorgalmas atléta nyomai. 
A  lelátók üresen ásítanak. Sehol 
semmi nyoma a kerek labdának. 
Azaz . . .  a játékoskijáró ajtajára va
laki krétával rárajzolta a következő 
szöveget: 1939'december 17. Vincze
— Ferencváros 1 :0 ...

A  pálya udvarán a lilák csacsijá
val találkozunk. Alaposan meghízott, 
mióta láttuk. Lesz mit ledolgozni, ha 
jó erőnlétben akar lenni az Idény 
kezdetére. No, András bácsi majd 
gondoskodik róla . . .

Pálya clpőfe
Barna mestert, a szertárost és Buzlcs 

urat, a pályagondnokot a Pályavendéglő
ben találjuk. JtnxicH úr nagy vitába 
mélyedt Pintye úrral, Barna űr pedig 
azzal van elfoglalva, hogy egy pohár vizet 
önt Bazlcs úr zsebébe. Természetesen 
nagy nevetés harsan fel, amikor Ruzics 
úr észreveszi, hogy a zsebe csöpög és egy 
kis lovaglás ügy lebonyolítása veszi kez
detét. Ennek is vége van és Barna mes
ter beszélhet:

— ./^ncs semmi baj a cipók körül — 
mondja. — Mindenkinek van két pár, egy
némelyül fiúnak pedig három is. Még 
csak a Pálya-gyerelmek kell egy párat 
készítenem, ürge bácsit éppen most zavar
tam cl talpért. Olyan cipellőt készítek 
annak a Pálya-gyereknek, de olyat, hogy 
garmadával fogja rúgni benne a gólokat 
tavasszal

Orbán Mihály

A  G A H K A

Sziklai sfe\..
A  lilák jeles kapusa aziránt érdek

lődik: vájjon milyen hóviszonyok 
vannak a Svábhegyen. Sziklai 
ugyanis a sísport lelkes híve. Ha 
csak teheti, vállára veszi a léceket 
és megindul a fogaskerekű felé. a 
pestiek síparadicsomába Mesélik 
hogy most a portyán Vukovárott el
kérte az egyik gyerektől a süéce- 
ket, hogy ott is hódolhasson egy 
kicsit kedvenc sportjának.

Játékosai már két tornatermi edzést tar
tottak. A játékosok teljes számban jelen
tek nieg, csak Szegedi hiányzott, mert 
nemrégen operálták. Az edzéseket Sós 
edző vezeti és a játékosok igen nagy szor
galommal végzik az előirt gyakorlatokat. 
Ezen a héten még ma. péntejken lesz 
tornatermi edzéö és szombaton gőzfürdőbe 
mennek a fiúk. Úgy volt. hogy talán már 
a jövő héten pályára megy a társaság, 
de ha a hideg időjárás nem enyhül, 
akkor a jövő héten is csak a tornaterem
ben lesznek áz edzések.

is  a többiek?
A J“ 6_s. ? éter .bizony nem csinált semmit. 
A portyán erős hülést szerzett és a haza
érkezés után körülbelül egy hétig az 
áítyat nyomta. Most erőt eylijt. Futó Is 
pihen. Neki a portya előtt volt erős 
torokgyulladása s az orvos még mindig 
nem engedi meg, hogy erősebben mozog- 
jon. Annál többet mozog Fekete, a har
madik hátvéd. Komoly téli sportot tíz.

Éppen jókor . . . Az egyik svájci lap 
Írja. hogy Nyugateurőps nagyobb váro
sainál amerikai női. labdarúgőcsapat 
jelentkezett portyára. Az ajánlkozó levél 
egyik mondata: ..Igen mulatságos!'’

A WMTK-ban tavasszal már számíts, 
nak a lábtöréséből felépült JSger játé
kára Is.

A. Köb. AC-ban Forcig lesz a közép* 
fedezet. . . ■

A KEAC kapuját Kempíner védi.
Táncol a Cs. MOVK. A  törekvő csepeli 

amatőr NBB-csapat szombaton rendezi 
hagyományos futballista-bálját a szer
tár-alap javára. —  Valahogyan csak kell 
segíteni magunkon — mondotta Steiner 
Ferenc Intéző. — Nagyon nehéz hely
zetben vagyunk. Az ifjúsági, meg a kö
lyökcsapatunk toldozott, meg felemás 
cipőben játszik. Reméljük, hogy a bál 
bevételéből tudunk rajtuk segíteni. A » 
első csapat tagjai szombaton még ki
mutathatják magukat, de a jövő héten 
már kezdődik a komoly tornatermi ed
zés. ■- - -
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8. Bocskai
1 9  Já té k o s  v o n u lt  fe l -  V tf iö s , 

N á d  ass B é k é s i és H á r a l  m ls id ig
Játszott

A  Bocskainak tulajdonképpen két 
csapata volt az ősszel: az egyik az 
idény elején játszott, a másik az 
idény közepén alakult ki. A  Bocskai 
akkor kezdett jobban szerepelni, 
amikor Nagy, Borecz, Turay II. és 
Páli került a csapatába, azaz, 
amikor a debreceniek új belső- 
hármast kaptak.

19 játékos jutott szóhoz a Bocskai 
csapatában, tehát ezen a téren a 
Bocskai az eddig bemutatott egye
sületek közül a második helyen áll.

A  debreceniek előtt 22 játékossal a 
Ferencváros van.

Négy olyan játékos található a 
Bocskaiban, aki állandóan játszott: 
Bőrös, Nádas, Béltési és Hátai,

A  Bocskai legeredményesebb csa
tára Turay  I I .  volt az ősszel. Nem- 
'csák ő lőtte a legtöbb gólt, hanem 
az átlaga Is kitűnő. Nyolc mérkőzé
sen tíz gólt rúgott, tehát egy-egy 
mérkőzésre egy és negyed gól esik.

íme a Bocskai adatai:

D i s z k o s z v e t ő i n k  m o s t

tanulták az amerikai stílust
Ruliizy a listavezető megint - Az 1939* év legjobb
eredm ényei
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1 . Vörös 1 2 .3 4 5 6 7 8 & 10 11 12 13
2. Nádas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Janzsó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Elek 1 2 3 4 5
5. Pocsal 1 2 3 4 5
6. Békési 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13
7- Kristóf (2) 1 2 ' 3 4 —r 5 6 7 8 9 10 11 12
8. Palotás 1 — 2 3 4 — --- —» 5 —
.9. Pásztói 1 2 3
10. Sándor (1) 1 2 3 4 --- --- -- - •-- 5 — --- —rr
U. Kárai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12. Szilasi ő 1 — — — — --- — — — —- —
13. Móré (2) ---- ---- 1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11
14. Csókái ---- «— — 1 2 — — — --- — — --• —
15. Orsós
lő. Nagy --- — --- 1 2 3 4 5 6 7 8
17. Berecz (4) — — — — 1 2 3 4 5 6 7 8
18. Turay II. (10) o— — —* 1 2 ' S i 5 6 7 S
19. Páli (2) — — — 1 2 3 4 — 5 6

Összeállításunk szemléltetően mu
tatja, hogy ki hányszor és mikor 
szerepelt, melyik egyesület ellen 
játszott s hogy azon a mérkőzésen 
mi volt az eredmény. A  név után

zárójelben még azt is feltüntetjük, 
hogy ki hány gólt rúgott.

Jegyzet: Pósa (Ferencváros) egy 
öngólt rúgott a Bocskai javára.

Rác*, a. Zugló jlóbbszélsője távozik 
egyesületéből, — Vagy a DiMÁVAG-ba, 
vagy, pedig a Lampartba ffegyek mon
dottá a szélső..

Hetenként háromszor tart tornatermi 
edzést az FTC. Dlmény edző távollétében 
az atléták edzője foglalkozik a fiúkkal. 
A  portyán, levő amatőr játékosok majd a 
profikkal együtt kezdik meg a tavaszi 
előkészületeket.

Hernádi, a C*. MQVE fedezete aera 
játszhat a tavaszi idényben, mórt szolgá
lati beosztása februártól vidékre, szólítja-

A WMTK-ban tavasszal valószínűleg 
Stark fog játszani Balaton elárvult he
lyin. ‘ í v  - r. .

Bevecseri II., a WJIFC jeles csa
tára, kórházban fekszik.. Orrsövényferdü- 
lósét fogják rnidbeliozni,

TENISZ

„Líbera Ifalía — 
libera Unghería((

(Jön ez Lala kinek szurkol, magyarul beszél 
a milánói dóm toronyőre és egyéb apró
ságok a válogatott teniszcsapat o l a s z  
portyájáról
í  ő th  L á s z l ó  dr  u t i l e v e l e

Milanóban am ilyen  m eleg vo lt a 
fogadtatás, o lyan h ideg  vo lt az idő
járás. Városnézés! .lázunkat azonban 
a  hideg és a köd sem  tudta csök
kenteni. F eren czy  dr-ral hónunk 

. a lá kaptuk fényképező-m asinánkat s 
elindultunk nevezetességeket fén y 
képezni.

Milanóban mit néz meg először 
az idegen? Természetesen a dómot. 
Mi sem akartunk ettől a sablonos 
fajtától különbözni s egyenesen a 
dóm felé mentünk. Sőt fel is mász
tunk a tetejére azzal a célzattal, 
hogy majd fényképezünk. A  nagy 
köd miatt azonban csak vaktába 
sütögettük a masinánkat. Külön be
lépőjeggyel megtekintettük a dóm 
elektromos meghajtású harangjait 
is. Pont dél volt s ezért reméltük, 
hogy közvetlen közelről látjuk mű
ködni őket. Sajnos, hiába vártuk. 
.Ehelyett pont tizenkét ónkor fel
bőgtek a szirénák. A z idők jele: 
Milanóban mindennap ezzel adják 
meg a pontos időt,

Befelé menet eltévedtünk. Tanács
talanul beszélgettünk, amikor mel
lénk lépett az egyenruhás toronyör 

• s jó kecskeméti magyarsággal iga
zított útba bennünket. Kiderült, 
hogy hadifogoly volt nálunk Kecs
keméten.

Az egyik délelőtt az elesett fasisz
ták emléktermeiben tettünk tisztel
gő látogatást az olasz csapattal 
együtt. A  milánói fagslo vezetője 
hosszabb beszéddel fogadott ben
nünket, Egy gyermekkori emlékből 
kiindulva elmondotta, hogy egy ma- 
Fyar pap mindig azt mondotta 
®fckí: „Libera Ila.Ua -«■ libera
Vngheria!" (Szabad Itália —  sza-

Diszkoszvetöink becsületté! és 
szorgalmasan dolgozták végig a? 
elmúlt esztendőt. Régi tapasztalat, 
hogy — elenyésző kivételtől elte
kintve — az összes dobóatléták kö
zül, de talán valamennyi atléta kö
zül a diszkoszvető boncolgatja, pró
bálgatja leginkább az új stílusokat, 
benne van a legtöbb hajlandóság és 
igyekezet a jónak talált új dolgok 
átvételére.

Az elmúlt esztendő nagy koncot 
dobott a magyar diszkoszvetők elé. 
gimpson hozta az Eurőpa-szerte is 
egyre nagyobb arányokban diadal
maskodó új ameriakai stílust, a 
maga nagy lendületével, a forgás
nak ős a test súlyának teljes ki
használásával. Egy darabig körül
szaglászták, próbálgatták, aztán 
csekély kivétellel nekiálltak meg
tanulni. Tökéletesen még egyiknek 
sem sikerült, de a kiforratlanabbak 
meglepő javulással, a régi stílussal 
is kiváló dobók növekvő megértés
sel sajátították el az elemeket. Az 
ősszel Cserenyei István vezetésével 
újabb nagy beidegző munka folyt 
és a nagy eredményeknek jövőre 
feltétlenül meg kell jönniök. Az át
meneti esztendő természetesen nem 
lehetett sikeres.

*9.50 Hulitzy Jenő BBTfö (19.60)
48.92 Józsa ÖOZSŐ dr P13AC (48-06)
45.62 Msdai ész Endre BSzKRT (47.52)
46.54 Horváth Vilmos DiMAVAG (44.50) 
46.23 Rf.szlsy Béla BgzKRT (43-56)
44-95 Remete Dezső UTK (44 47)
43 82 Pető Ádárn dr PBAC (41.73)
43.47 Bertalan György MAC (44-73)
43.30 Síit József PÁC 36.06)
43,13 Bétái József UTJ5 (—)
42 - SÓ Győrök Zoltán MAC 
42-77 Darányi József dr MAC 
42.65 Bácsalmási Péter dr Be á i ;
42 42 Reimetz József MRTiJS '
42-08 Németh József MAO 
42.00 Rábai János BBTÉ 
41 95 R-jdfl István Má FO
41.10 Kiss János ISUTE 
41.03 Vanó Jézseí Testvériség 
41,06 Kelemen István Haladás 
40,84 kelemen Imre TFSÓ 
40.5,5 Németh Ernő BSzKRI 
40.42 Tóth József KISOK 
40.52 Dndar Mihály PSK 
40.?2 Btaesy Sándor KEAO .
40.0Ő Rózsa László M AC 
39.S0 Pénzeli István B. MÁT 
,39.72 Zayaríp János D iM iVAG 
39,22 Kozák János B- MÁV

Kulitzy megőrizte ugyan vezető 
helyét, de a pécsi Jőzsa — hála a 
budapesti edzéseknek — teljesen a 
nyakára nőtt. Előttük az 50 méteres 
határ: — de ennek a két nagyszerű 
alakú, jő stílusérzékü dobónak ez 
sem lehet határ. Madarász nem so
kat versenyzett, az év derekán min

dent újra kezdő Horváth II. még 
kevesebbet. Madarász feltétlenül el
érhet} még legjobb eredményét, 
Horváth Vilmos meg ki tudja, hol 
áll meg. Szerintünk ő a legnagyobb 
magyar diszkoszvető tehetség. Fo
kozatos fejlődéssel tört előre 
Reiszky, Pető dr. (a legszorgalma- 
sabbak egyike) és Bótai, beteg
sége. miatt megtorpant Remete, a 
kalapácsvetésre való áttéréssel Ber
talan. Remels mintha lassan abba* 
hagyná. (Kár lenne é r te ,.. ) Ko
moly tehetséget látunk azonban sok 
fiatalban. Sik, Győrök, Németh II., 
Buda, Tóth, Biacsy szorgalmas 
munkával rövidesen felnőhet köz
vetlenül a legjobbak mögé.

Az átlagok itt is romlottak. Ta
valy 47,84 volt az első öt átlaga, az 
első tízé 46.54. Az idén 47.22, ille
tőleg 45.34. Majd jövőre.

EURÓPA LEGJOBBJAI:
St-58 Wotapek r-émet 
Si-18 Bargh svéd 
51.15 Sáriie norvég'
5103 Trib-pe nemet 
51.60 Syllas görög 
50.77 Schröder német 
60.64. Oberweger olasz 
49-81 Lamport német 
49.51 Consolhii olasz 
49-40 Kulitzy magyar 
48.92 ,)ózsa dr magyar 
48.69 Frilseh német

bad Magyarország!) Az egész be
szédét erre a mondásra alapította,

•
A. szálloda felvonójából kilépve, 

majdnem fellöktem egy urat. Bo- 
esánatkőrés közben vettem csak 
észre, hogy az illető úr nem volt 
más, mint Göncz Lala, a. kitűnő 
magyar edző. Jelenleg Modenában 
az olaszok szövetségi edzője. Azért 
jött át Milanóba, hogy a magyar 
csapatnak szurkoljon.

Fontana elnök tréfásan a szemé
re is vetette, amiért eljött a ma
gyaroknak szurkolni. Göncz Lala 
azonban nem hagyta magát.

—  Elsősorban magyar vagyok, —  
mondotta önérzetesen —  s csak 
azután szövetségi edző.

*
A  fedettpálya kantinjában Asbóth 

Jóskának volt a legnagyobb sikere. 
Már az első félórában tősgyökeres 
„vazsmegyei" olaszsággal évödött a 
vendéglős szépszemü Tina nevű lá
nyával. A  kislány meg is ígérte, 
hogy Jóskának fog szurkolni, igét 
rétét be is tartotta n Hifiit tudjuk,' 
eredményesen szurkolj

ATLÉTIKA
NÉMETIT, FARK AS ÉS M ÖLNAB

(a MAC, illetőleg a Testvériség távfűtői! 
a legszorgalmasabb résztvevői a szabad
téri edzéseknek, ők naponta tartanak 
edzést. Hetenként háromszor fut Szabó 
Miklós, Csapiár és Kelen.

a  b b t e  Ér t e s ít e t t e  a  m a s z -t ,
hogy Temesvári, Zajki, és még egynéhány 
elsövonalbell atléta szorgalmasan láto
gatja az egyesület tornatermi edzéseit. 
Különösei) Temesvári buzgalma örvende
tes, viszont szomorú, hogy Kovács eddig 
csak egyetlen keretedzésen vett részt és 
hogy a katonai szolgálatot teljesítő Sír. 
Görkói. Polgár ínég egy edzésén sem 
jelent meg.

V á r s z e g i  v i s s z a *  
v o n a l i .

— a futfoaíltől, 
mert nagyot akar 
dobni az idén

Egy kissé későn jött a tornatermi 
edzésre, de gyors iramban pótolta a 
mulasztottakat. Negyedóra múlva 
már többet dolgozott az előbb érke
zetteknél. Egy lélegzetvételnyi szü
netben megszólítottuk Várszegi Jós
kát:

—• Mintha meghízott volna! Has
ban kissé erős.

—  Nem olyan veszélyes. Két ki
lóval vagyok súlyosaid! a szokott- 
tsál, amiiPSdig ezt $ hasat illeti
az vas! A sok derékforgató gya
korlattól nőttek ilyen hasizmaim.

—  Mindent visszaszívunk. És 
miért késik a tornáról? Nem szíve
sen jön?

■— Senki sem jöhet nálam szíve
sebben. De ötig leventéimmel fog
lalkozom és kell egy kis idő', amíg 
Ideérek. Bepótolom én ezt a kis 
késést hamar.

— Azt láttuk. És mi lesz a fut
ballal ?

—  Az idén semmi. Megígértem 
a feleségemnek, hogy az idén nem 
futballozom. Nagyon megijedtünk 
tavaly tavasszal, amikor eltört a 
lábfejcsontom. Nem tudom ugyan, 
hogy hogyan fogom megállni labda 
nélkül, ha január végén elkezdem 
érezni a futball tavaszi szellőjét, de 
majd csak kitalálok valamit. Talán 
kézilabdázni fogok.

—  És hogyan érzi magát?
i— Soha még ilyen erőben nem 

voltam. Ambícióm is akkora, hogy 
magam is csodálkozom rajta. Xét- 
ségbeesek, lia finn ellenfeleim se
besüléséről hallok, vagy olvasok. 
Most Nikkanen után Autonen is? 
Remélem, hogy mindez csak álhír 
és találkozunk még az idén. Lehe
tőleg Helsinkiben az olimpián. Mert 
természetesen az az álmom, hogy 
oda megfelelő formában és a mai 
erőben és egészségben kikerüljek. 
Megyek is már dolgozni.

És megy is. Előbb a talajon csi
nál veszedelmes derékgyakorlatokat, 
aztán nekiáll kislabdával bombázni 
a tornaterem falát. Előbb csak 
könnyedén, nekifutás nélkül, majd 
nekifutással és a keresztlépés gya
korlásával. Az idén remélhető
leg nem törik majd meg Várszegi 
rohama a kidobás előtt.

Némi szünet után visszajön-
—  Nagy baj ám, hogy a fiatalok 

elmaradtak. Szorgalmasan jártak le 
eddig néhányan és biztos, hogy 
mindegyiküknek hasznára vált, amit 
csinált. Dehát a felsőbb hatalmak 
és a sí szétszórta őket. Csányi Sán 
dór nem tud eljárni, mert vidéken 
katona, Rákhélyt is áthelyezték, 
Szathmáry bősz síelő, g most VoJő- 
con az új sáncról akarja elérni a 60 
métert. A  hét fiatalt, Medgyessyt 
és Guísvájyt is —  azt Íriszem —  a 
hó csábította el. Hiszen, Jia koruO' 
íyan sportolnak legalább sível, az 
nem olyan nagy baj, mindenesetre 
kisebb, mintha lazsálnának a télen. 
Remélem, hogy hamarosan viszont
látom őket. Kell áru az utánpótlás!

Hiszen Igaza van Várszeginek, 
szükség van 60—65 méteres dobók
ra is. De azt a 75-öt, amit az idén 
várunk tőle, egyelőre a többiek még 
nehezen fogják megközelíteni.

A z „A tlé tik a i 
vasérío fis lban 14

írja Vadas Iván:
„Meggyőződtem róla, hogy 

nem kell elsőrendű felszerelés, 
elpőrendá pálya és elsőrendű 
testi adottság az eredményesség
hez, hanem szellemi és lelki erők 
győznek és visznek a végső siker 
felé.

Igen sok nagy és legnagyobb 
atléta dolgozik kezdetleges fel
szerelésben, papucsban, a tere
pen, a leértben, kis eldugott 
falucskában és mégis nagy lesz, 
sokszor a legnagyobb. Ezt tart
suk szem előtt.'*

— Sándor György lesz 
a magyar Harbig!

Vadas Ivánnal, a MASz szövetségi 
kapitányával beszélgettünk a jövö 
idény terveiről.

—  Azt hiszem, hogy bizonyos 
irányban máris haladtunk élőre, — 
mondotta- A szakszerűségben. Si
került körülbelül minden versenyág
ban kialakítani a jelenleg legjobbnak 
vélt stílust és edzésrendszert és ezt 
most az „atlétikai vezérfonal“  segít
ségével igyekszünk minél szélesebb 
körben elterjeszteni. Sokkal nehe
zebb dolog a tömegek beszervezése, 
de itt  sem adjuk fe l a küzdelmet-

—  Egyszóval a szakképzés most 
már be van fejezve?

--- Sohasem lesz befejezve. Hogy 
mennyire nem tekintjük „csúcstelje- 
sítménynek“  azt, am it mi lefektet 
tünk és tudunk, az bizonyítja leg
jobban, hogy a nyáron — ha a visza 
nyolc engedik —  szeretnék egy-egy 
hétre a dobók, illetőleg ugrók és kö
zéptávfutók gyülekezetére Magyaror
szágra hozatni Christmannt, o: né
met kalapácsvetök és súlylökök 
nagyhírű edzőjét és Gerschlert, aki 
alapjában véve elsősorban ugró
szakember és. mégis Harbig edzésé’ 
nek sok téren újszerű irányítása ré
vén lett világhírű,

—  Talán a magyar Harbig felfe
dezését várja a M ASz Gerschlertöl ?

—  Lehet, hogy azt már meg is 
találtuk. Sándor Györgyre, az VTE  
vágtázójára gondolok. Én ismerem 
öt még közvetlen érintkezésünk kap 
csőn ifjúsági korából és

képesnek tartom  rá, hogy kü
lönleges edzéssel 400 és 800 mé
teren egészen elsőrangú ered

ményeket érjen el.
Persze, minden attó l függ, hogy 
neki van-e hozzá kedve és komo
lyan rászánja-e magát erre. Az, 
hogy 100-on tud 11 mp-et és £00-on 
Z%.l-et, semmiesetre sem akadály. 
Harbig 10.6-ot és 21.5-öt futott. 
Ilyen gyorsaság kell is egy igazi 
i~r800-asnak. A z t hiszem, hogy 
Onódybál is kitűnő 4— 800-ast lehetne 
faragni. Van nálunk is elég tehet
ség, csak olyan munkára van szük
ségük, ami például Harbigot is 
naggyá tette.

issaasa^#-©-®

A „SERKENTŐ VERSENYEK**

JANUAR 24-ÉN VAGY 25-fcN 
délután 6 órakor újra bemutatják Buda-' 
oesten most már a teljes atlétikai oktató
filmet. A  bemutató a Bolyai -gimnázium- 
ban lesz és azon a. KlSoK-istákon kívül 
az atléták is megjelenhetnek.

JÉG

A felies
élgárda nevezett

A vasárnap reggeli gyorskorcsolyázó 
versenyre, amelyet a korcsolyázó szövet
ség rendez 1000 és 8000 méteren, már a 
teljes élgárda leadta nevezését. Indul; 
Bárkai, Enyedi F-, Gündisch. Hidvéghy, 
Kiss, Ladányi fj.. Somlai és Wintnér, 

H, osztályúakftái nevezett; Bodnár, 
_nyed( Gy., Chíta. Kasa, gzoboszló; és 
Vida. Az ifjúsági 8000 méteren Berehnyei. 
Elekfy, Gi.tz, llosnay. Koszorú, Selinkó, 
Szabolcs, Szabó;-Szederkényi I. és Szeder
kényi J. áll rajthoz. A fóverse'nyzők Scözé 
besorolt Kisst Csak ideiglenesen indítják, 
mert Ladányi Ernő még mindig nincs 
egészen rendben, Értesülésünk szerint 
azonban tegnap már megkezdte edzéseit 
és a bajnokságon (20—21-én) feltétlenül 
indulni akar.

A gyorsszakosztály —- mint halljuk —i 
az idén is megrendezi a kezdők versenyéi; 
500 méteren.

A VIDÉKI KÖZÉPISKOLÁSOK KÉSÉSÜK
a korcsolyázó szövetség január i-töl W-tg 
műkorcsolyázó tanfol-aymnt tartott, Ezen 
a tanfolyamon a következő városok ki
küldöttei vettek részt: Egar, Érsekújvár. 
Debrecen. Gyöngyös, Győr, Kassa, Léva, 
Losonc, Csepel, Miskolc, Munkács. Nyír
egyháza, Oifisbáza, Pápa, Pác®, Rákospa
lota. Rimaszombat, Rozsnyó. Szeged, Szé
kesfehérvár, Szombathely, Ungvár, Vesz
prém és Kispest. Számszcrint 80 műkor
csolyázót képezett Jel a két edző, Tófh 
Szilvia és Dili inger íl-zső. Búcsúzóul ver
senyt rendezett a szövetség a vidéki kö
zépiskolások részére, amely a követkéz® 
eredménnyel végződött: }. KV;imán Fe
renc (Rákospalota), 2. Barta Eoitán (Mis
kolc), 8. Prciningcr Tamás (Debreveií), 4. 
Nagy Tibor (Győr), 5; Jávor György 
(Egert.

Elmarad Stockholmban az a iabdahoW 
torna, amelyre a magyar csapa! zt Is meg
hívták.

Miklós Sándor, a EKE középcsatárs 
levelezőlapot irt egyesületének a belgrádi 
mérkőzések után: ..Nagyon jói beváltak 
a fiatalok. Nyugodtan játszathatjuk őket 
a bajnoki mérkőzéseken is.*’

A  svájci korongbajnoktiághan a követ
kező eredményeket érték el a csapatoké 
Árosa—Chur 1:9 1:9, 9:9, 0:0). Árosát 
Kciser — Mazzori. Essig E. K'oHcr. 
Ú. Poltcra, W. Kollár. Cseresor: Givel,
G- poltcra Trepp, Chur; Kindti — 
Hemmi, Griiffli'i — Ráber, Schluepp, 
Willi. Csezesor: Gasti, Ganienhein, AJten- 
bnrger. Az Árosa U. Foltéra góljával 
győzött. — A legnagyobb küzdelem a 
Bern- Zürich mérkőzésen volt, 1:1 (0:9, 
1:9 9:1) volt az eredmény p Bem javára- 
SG Bem: Schaei’&r — Bedrutt, Staeky — 
Dallmaicr, Heller. Báróit, Cseresor; 
Sch«.artzler, Mathye, Züreher. SC Zürich; 
Cajaeob — Albrecht, Ernst — W. Lohrer,
H. Lohrer. Kcszler. Cseresor: Jönni, Kosai
I. Botsai II- Öójiövó' Heller, itktve Bősei 
II. — r.HC í>i!.seí-~Síí:r Luusurmc 
R'1, 2:1, |:0}- — Luzcrp—Ölben 8:0 (JA 
8:0. 3:0).

Vasárnap Zürichben válogatott •osérk*- 
* í » í  játggik Olaszország és Svájc korong- 
csapata.

Ladányi Ernő ntán Hidvéghy la jpegv 
betegedett, influenzás, két napja mar 
edzésen sem volt. A  futók közt úgy lát. 
szik annyira ragadós a betegség, hogy 
még az edzőszoba őre, a „János bácsi” 
is beteget jelentett és így a gárda leg- 
napyobh „örömére'* ro ndenKinf k saját 
masának kell köszörülnie a korcsolyáit 
ég rendbe raknia a holmiját

Jelenik, meg

CSZAS
Hí amerikai hol*yoe?*«>..d* tjrsc M  s. 

lg éves Nancy Merki swroéíyé) en- A fiateí 
tehetség niost javította meg Portianflbar. 
Madisotj 400 méteirea gyorsúazo esdes- 
éredményét. As új csúcs: 6:97.9. ftmar 
Mártó ágyébkést «vá44 múmszfsü.

-
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H o n d a  I s  I n d u l  v a s á r -  
n a p  -  v á l t o t t  e l l e n 
f e l e k  e l l e n !

M e g  k e l l - e  a  v e a e t ő -  
b l r é n a k  k é r d e z n i e  

a z  o r v o s  v é l e m é n y é t ?
Fr  ? ss h í r e k  a c s a p a t b a  j  n o k s d g r ó l

A szakbizottság- tegnapi ülésén Forray 
Árpád szövetségi kapitány javasolta, hogy 
engedélyezzék a CsB során Kondinak a 
BVSC-ben való indulását. Éspedig olyan 
formában, hogy ez ne érintse az átigazo
lási folyamatot. Hosszas vita után az 
egyesületek képviselői leszavazták az 
indítványt. Bondi tehát nem indulhat a 
CsB folyamán a BVSC-ben.

A döntés után Forray Árpád bejelen
tette, hogy a február 11-i magyar-—német
re és Bondi esetleges európai válogatott
ságára való tekintettel vasárnaponként 
foglalkoztatni kívánja Bondit. Az egyesü
letek. képviselői készségesen bocsátották 
harmat- és pehely .súlyú versenyzőiket 
rendelkezésre. Most vasárnap a két mér
kőzés között Kondi hárommenetes küzdel
met vív, menetenlciiit váltott ellenfelek
kel. Az ellenfelek a következők lesznek: 
Csnth MÁVAG, Rúzsán BSzKRT és Kiss 
WMTK. <»

Az elmúlt csapatbajnoki fordulón fül- 
sérülés miatt leléptetett Gárdonyi ügyé- ' 
ben a WMTK átiratot intézett a szak- 
bizottsághoz. Ebben a csepeliek kérik a 
CsB vezeiőbiróit. hogy a jövőben gondo
sabban. járjanak, el leléptetés esetén.

Kétes esetben mindig kérjék ki a szövet
ségi orvos véleményét.

— Ha a mérkőzésvezetőknefc kételyeik 
lesznek a jövőben — hangoztatta Forray 
Árpád, a bíróbizottság alelnöke —, mindig 
kikérik a szövetségi orvos véleményét. 
Egyébként erre nem kötelezhetők. Az 
olimpiai versenyen például sohasem kérik 
ki az orvos véleményét. A mérkőzésvezető 
dönti el, hogy egy sérült versenyző foly
tathatja-e a küzdelmet, vagy nem.

Fehér Tibort, az FTC egykori bajnok
ökölvívóját a BTK-hoz igazolták át. Fehér 
azonban csak akkor indulhat versenyen, 
ha előbb sportorvosi vizsgálatnak veti alá 
magát. (Fehér annakidején nagyon hamar 
roggyant állapotba került, ezért a szak- 
bizottság hosszú pihenőt javasolt 
számára.)

Ha a sportorvosi vizsgálat eredménye 
kedvező lesz. Fehér akár már vasárnap is 
indulhat a BTK-ban.

©
Vasárnap a kővetkező sorrendben kerül 

sorra a két rangadó a Városi Színház
ban: fél 11-kor BSzKRT—BVSC, 12-kor 
FTC—BTK,

r— A kis Tormát összehozni Cson
tossal. Azt hiszem, jó kis mérkőzés 
lenne. Biztos két pontot szednénk 
el itt az FTC-töl. Sajnos, nem lehet 
megvalósítani. Torma, könnyűsúlyú 
és ifi, nem lehet középsúlyban indí
tani. Kár!

8VIC»kesen#@k
Sulkó érdeklődve hallgatja, a 

BTK keserveit, ő  is nekikeseredik:
—  Bizony, mi is ifikkel leszünk 

kénytelenek kiállni .-..
—- Nono —  vett közbe Kovács, a 

BSzKRT edzője —, akad ott meg 
egy-két idősebb is. Csak nem akarja 
a BVSC azt mondani, hogy Szabó 
Gyula, Podány, Mitterer, Béna, Far
kas IV., a másik Szabó, meg Nagy 
ifi? Nem mondom, hogy öregek, de 
csupa kipróbált harcos már mind.

—  Van még egy 'meglepetése is a 
vasutasoknak! —  szólal meg Egry 
László, a Lapterjesztők szakosztály
vezetője.

-— M i az, vagy ki az ?
—  A bajai Koch. Ma fogják át

igazolni.
—  el, azt nem indíthatjuk, —  le

gyint Sülkó. —  Szolgálati beosztása 
annyira, leköti, hogy sem edzésre, 
sem versenyre nem ér rá járni. Azt 
sem, tudja már a fiú, hogy mi az az 
ökölvívás.

—  Pedig ezelőtt két évvél még 
egész ügyesen mozgott. Ifjúsági 
nehézsúlyú bajnokságot is nyert, —  
szólalt meg valaki a háttérből.

—- Gyerünk a , szobába —  hangzik 
Faragó Tibor, megbízott titkár 
hangja — , kezdődik a szakbizottság 
ülése!

A  pletykakör „ülése'1 ezzel véget 
ért.

— -——

TORNA

SÓ warieny —
24@7 in^uié — 

210© Jelvény l
A MOTESz ifjúsági bizottsága 1989. 

folyamán, is megrendezte ifjúsági' jelvény- 
szerző versenyéit. Az elmúlt év nem túl
ságosan kedvezett a sportesemények meg
rendezésének, mégis 50 ifjúsági jelvény- 
szerzőt (kilenccel többet, mint eddigi 
rendeztek az ország 47 'városában. Az 
ötven jelvényszerzőn 1613-an indultak vas-, 
638-an bronz- és 216-an az ezüstjelvény 
megszerzéséért. Ezek. közül 1.434 szerzett 
vas-, 534 bronz- és 132 ezüst jelvényt 
Tehát a 2167 induló közül 2100 kapott jej 
vényt.

193.2 óta rendeznek jelvényszerzőket 
A nyolc év alatt összesen 14.435 tornász 
indult a háromféle jelvény megszerzéséért. 
Ezek közül 12.809 meg is szerezte a jel
vényt. Élben a pillanatban a MOTESa- 
nek 714 ezüst-, SCTGO bronz- éá 8435 vas- 
jelvéayes tornásza van.

Hatalmas és beszélő számok!

------- — <<♦>-------— -

mSZTORNAT RENDEZ A BTC
vasárnap este 6 órakor a Klotild-uíca 17. 
szám alatti tornateremben. A dísztorna 
ezúttal még a szokottnál is gazdagabb 
müsorú lesz. Főleg a hölgyek igyekeznek 
újat bemutatni.. A női tornászok művezetői. 
Érchegyi Lajosné és Gerencsér Júlia a’ 
nyár folyamán résztvettek. a világhírű 
Niels-Bukh gimnasztikái tanfolyamán és 
az ott szerzett tapasztalatok felhasználá
sával állították össze a hölgyek gimnasz
tika bemutatóját. A  nők a szabadgyakor
laton kívül karikagyakorlatot. í’utóiskolát, 
buzogánygyakorlatot. magyar táncot is 
bemutatnak. De ki tesznek magukért a 
férfiak is. Szabadgyakorlatokon kívül 
lovon és gyűrűn együttes tornát, a négy 
szeren iskolázást mutatnak be. A dísz- 
torna  ̂keretében szerepel Pelle István dr 
és Péter Miklós is. A dísztorna után az 
egyesület, társasvaesorát rendez.

MOZI

KADIÖ

M a i  m i i  s o r
Péntek, január 12.

Kndapést í. f549.5 m.) 6 45: Torna.
Hírek, Hanglemezek. 10: Hírek. 10.23: 
,.A sebesülések első ellátása.”  Irta: Tró
ján Emii dr egyetem; magántanár. Fel
olvasás. 10.4c: ..Halál az amerikai köolaj- 
ip ocsarak b an. ’8 T r ta : T ásnád j K-ubac.sk a
András. Felolvasás. 13:1.0: P-rtis Jenő
cigán :• zene kara, muzsikál. Kőiben 12.40: 
Hírek. 13.80: A József nádor 2. honvéd 
gyalogezred zenekara. Vezényel: Beregi
Artúr. 14.30: Hírek. 16.15. ..Magyar
helyesírás.” Fekete Miklós dr előadása, 
Utána: Ifjúsági közlemények. 16.45: Idő
jelzés. időjárásjelentés, hírek. 17: Hírek
szlovák és ruszin nyelven. 17.15: Kékes 
írén és Szalay László magyar nótákat 
énekel, kíséri: Gáspár Lajos cigány-
zenekara. 18: ..Téli sport és természet
járás Kárpátalján.*' Gábor Áron dr 
előadása. 18.30: A rádió szalonzenekara. 
Közben 18 50; Sportközlemények. 19.15. 
Hírek. 19.25: ..Tréfál a tudomány.”
Szilády Zoltán dr vidám csevegése. 19 40: 
Részletei: a ,.Daí a szabadságról* című 
film zenéjéből. 20: A Filharmóniai Társa
ság hangversenyének ismertetésé. 20.Í0: 
A Filharmóniai Társaság hangversenyé
nek közvetítése az Operaházból. Vezényel: 
Döhnányi Ernő. Közreműködik: Albert
Ferenc (hegedű). Szünetben kb. 21: 
Külügyi negyedóra. Utána kb. 22.05. 
Hírek, idöjárásjelontés, hírek szlovák és 
ruszin nyelven. 22.25: A Chappy-táne-
zenekar játszik. 23: Hírek német, olasz 
angol és francia nyelven. 23.20: Csorba 
Gyula cigányzenekara muzsikál, Szántó 
Gyűld, énekel. 00.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m.) 18 45: Gyorsíró- 
tanfolyam. Szlábey Géza előadása. 19.20: 
A rádió szalonzenekara. 20: Hírek
magyar, szlovák és ruszin nyelven. 20.20: 
..Strasbourg, az örök határváros.” Széky 
Pálma előadása. 20.50: Tánclemezek,
21.50: Időjárásjelentés.

Kassa. (259.1 m.) 11.05: ..Egy év mér
lege.*’ Duka Zólyomi Norbert dr előadása. 
11.20: Hanglemezek. 11.-10: Hírek magyar 
és szlovák nyelven. 15.25: Szórakoztató
hanglemezek. 15 55: A szlovák ifjúságnak: 
..Szent István állama és á szlovákok.”  
Martin János előadása. Pre slovensku 
mládez: ..Svátostefánska risa a Sió váci.'* 
Prednáska Jána Martina.

„ M é g  n e m  le h e t  a  
BSzKRT-ot eltemetnií"
Összekerülhet-© Torm a 11. Csontossal?
P i I i a n a t k é p e k a M Ö S z - i  r o d ú b ó

Három szoba, hall és mellékhelyi- 
Bégek ■— ennyiből áll a MöSz „lak
osztálya" a Testnevelés Házában. A 
lakás megfelelő nagyságra, beosz
tásra, mindenféleképpen, csak — 
nem mindig. Mint minden, ez is 
Viszonylagos. Nyáron rendkívül tá
gas és hűvös, télen, főleg január
ban, roppant szűk és meleg.

Most, a csapatbajnokság ide
jén, zsúfolásig megtelik az elő
szoba. A  zsúfoltság néha átterjed 
az irodára, is, de itt nem sokáig 
melegedhetnek. az intézők, még egy 
kis beszélgetés sem. alakulhat ki, 
mert hamarosan megszólal Rákosi 
titkár úr:

—  Kérem, urak, akinek nincs hi
vatalos dolga...

Hamarosan csak ketten-hárman 
fwaradnak bent. A. többinek nincs 
fcfcvatalos dolga.

Künn az előszobában
Kint az előszobában csoportok 

alakulnak. Itt állítják össze az el
lenfél csapatát, itt csapják össze a 
meghívásos versenyeket, itt beszé
lik meg az átigazolásokat, itt adják 
le az összes pletykákat, itt végez
nek mindent.

Most persze a csapatbajnokság 
Van terítéken. Egy kis közvetítést 
adunk a „pletykakor" üléséről.

—  Mi lesz veled Besskártkaf — 
kérdezik vitéz Marosvölgyi Károly- 
tói, a BSzKRT szakosztályvezetőjé
től.

—  M i leszt —  tárja szét a kezét 
Marosvölgyi. —  Harcolunk. Hogy 
vasárnap kényszerítő körülmények 
folytán nem úgy álltunk fel, ahogy 
akartunk, abból még nem követke
zik semmi. Még nem lehet bennün
ket eltemetni!

‘—  Kár —  mondja nevetve Sulkó 
Béla, a BVSC szakosztályvezetője, 
—- most szombaton lehetne, a, teme
tés. Mennyivel nyugodtabban alud
nék vasárnap!

— Aludjál csak nyugodtan Béla 
—- vigasztalja Saigó, a zöld-fehérek 
vezetője —: megkapjátok a. W MTK- 
tól Bondit és máris tökéletes a csa
pat!

—  Hiszen ha megkapnánk — 
sóhajt Sulkó —  nem főne a fejem 
a csapatösszeállítás miatt. Rövid 
idő alatt három versenyzőt is el
vesztettünk. Bondit, Nagyot és 
Énekes I l - t . Nehéz ekkora, vérvesz
teséget pótolni.

A W M TK  
o daadja  Bondit

— Szívesen odaadjuk Bond.it köl
csönbe —  vág közbe Káposzta An
tal, a WMTK intézője —  ha szava
tosságot kapunk, hogy ez az indu
lás a zátigazolást nem hátráltatja. 
Elvégre Bondi versenyeztetése nem
esedi érdek. Fontos, hogy jó tormá
ban legyen, mert hiszen a válogatott 
csapat reménysége, amellett remé
nye van arra is, hogy bejut

európai válogatottba,. Ebben az 
esetben pedig Amerikában fontos 
nemzeti missziót végezhet szereplé
sével.

—- TI a. a szakbizottság belemegy 
abba, hogy ez az indulás ne számít
son bele az átigazolási időbe 
mondja Sulkó —  mi nagy örömmel 
vennénk az erősítést. Még azt is 
megígérjük, hogy a- W MTK ellen 
nem szerepeltetjük, ha- netán össze 
kerülnénk.

A B TK  tudná használd  
Szigetit és M ándlt

•— Be jő nektek, Béla — szólal 
meg most Rosenthal Sándor, a BTK 
szakosztályvezetője. —  Bondival 
már meg volna oldva minden prob
lémátok. Nekünk legalá bb két ver
senyző kellene. De az FTC-ből. 
Mondjuk Szigeti, meg Mánál,

—  Kis szerény — pöfékel Saigó 
—  más nem kellene ?

—  Nem, ez elég lenne!
—  Ott van Tanamár, meg Fehér. 

Éppen most igazoljátok át őket.
—- Nem lehetne kicserélni ai 

előbbi kettőre őket ?
így  szórakoznak az intézők szer

dán. Két-három nap nyalva már egy 
kicsit idegesebbek lesznek. Akkor 
már nem lehet tréfálkozni velük. 
Vasárnap pedig, a mérkőzés napján 
messze kerülni kell őket.

Sir a B TK
Félrevonulunk Rosenthallal és az 

összeállítás felől érdeklődünk.
—  Magam, ■sem tudom még 

mondja óvatosan Rosenthal —  de a 
keretet megmondhatom. A két 
Torma, Bogács, Monfera, Kalten- 
ecker, Kocsis, Belloní, Bittera, E r
dős, Járai közül választjuk ki a 
nyolc versenyzőt. Hogy kit hol in 
ártunk, az persze titok.

■— M it vár a mérkőzéstől?
—  Kikapunk a Fraditól —  állítja 

határozottan Rosenthal. —  Még 
hozzá 10:6-ra.

-— Ugyan, a BTK  folyton sír —  
szól közbe Weidemann Károly, az 
FTC intézője. — - Tavaly addig sír
tak, míg megnyerték a bajnokságot.

—- Tavaly szerencsénk volt — 
vallja be „Rozi* ■—, nem számítha
tunk rá, hogy az idén is mellénk 
áll a szerencse.

T o rm a  II.-C s o n to s ff
Egy kis szünet után így foly

tatja:
Kicsit későn leezdtük el az ed

zéseket. Az ifjúsági gárdánk most 
is remek. Akár három csapatot is 
indíthatnánk az ifjúsági csapatbaj
nokságon, csak az öregek! . . .

(—  Azok az öregek tavaly és ta
valy előtt is bajnokságot verekedtek
össze a B T K -n a k !)...........

Az kétségtelen, de m ost!. . .  
Különben majd meglátjuk. Egy dol
got szeretnék 

M iit ,

* Jegyek az ökölvívó csapatbaj
nokságokra elővételben a következő 
helyeken kaphatók: A  Pest kiadó- 
hivatala, Erzsébet-körút 18— 20, a 
Függetlenség és az Esti Újság 
kiadóhivatala, József-körút 5, Arató 
hirdetó'jroda, Erzsébet-körút 14, a 
Városi Színház pénztára, Tisza Kál- 
mán-tér, a 8 órai Újság jegyirodá
ja, Andrássy-út 16. Központi jegy
iroda, Teréz-körút 1 és Teréz 
körút 50.

A ma nyár—német válogatott ökölvív 
mérkőzés után együttesünk Bresiauból 
hazatérőben Bécsben és még valamely! 
más várostan lép szorífóba. A portya 
ügyében még folynak a tárgyalások.

Tálay János testnevelő tanár tart ma 
előadást az ökölvívó edzők ülésén. Tálay 
edzésmódszerét ismerteti az edzőkkel. Az 
előadás este 8 órakor kerül sorra a MftS 
helyiségében.

Kisst, a BTK egykori légsűlyú ököl 
vívóját január 29-i hatállyal igazolták 
WMTK-hoz. A  szakbizottság döntése 
ellen Sulkó Béla,, a. BVSC szakosztály 
Vezetője fellebbezést, jelentett he.

A M A i ’í ökölvívó szakosztálya a hal’ 
mincéves fennállásának ünneplésére feb
ruár végén nagyszabású ökölvívó verséfiyi 
rendez. A. versenyt négyes tornák formá
jában bonyolítanák le és minden súly
csoportban a legjobb magyar ökölvívókat 
hívnák meg arra. A  verseny- győztesei és 
helyezettjei értékes tiszteletdíjakat kap 
niik.

Tanamár, az FTC egykori nehézsúlyú 
ökölvívója a BTK-hoz kérte az átigazo
lását.

Az olasz ökölvívó válogatott február 
elején Svédországban portyázik. Az olasz 
csapat Stockholmban és Göteborgban vív 
mérkőzést.

VÍVÁS
A BEAC elsöosztáíyö tőrverseny ének 

nevezéseit még nem zárták le. Az eddi
giekből is látni azonban, hogy az egész 
elsöosztályű gárda ott lesz a rajtnál s 
így rendkívül érdekesnek ígérkezik az 
egyetemisták versenye, amely az évad első 
nagy versenye.

Huszonhat vívó indnl a RÁC másod- 
osztályú kardversenyéi!. Vasárnap ren- 
< J Ren(*őrtisztek AC a főkapitányság 
épületében levő vívótermében másod1 
osztályú kardversenyét A  versenyre , t 
következők neveztek: BBTE: Hollerbach 
Keresztes, T jily E. és T illy J. MAC: 
Pápay. Durst. Füstösy. BSE: Fülöp,
Toperezer, Babóezy. MAFC: Kurucz.
DAC: Molnár. Postás SE: Barsi. EMTE: 
Wálther. UTE: Soproni, Vigyázó, Lantos. 
RÁC: Csotály dr. Lator, Pálinkás, Rónay, 
Vida. H TV K : Demeter, Radó, Hennyey, 
Mikes.

Díjkiosztó lakomát rendez a vívó- 
szövetség kedden, 16-án a Tiszti Kaszinó
ban. A  lakomán az 1939. évi versenyek 
egyéni győzteseinek díjait osztják ki.

KÉZILABDA
Túlgyorsan fejeződik be az idei fedett-. 

palya idény — mondják az egyesületek. 
Mar az MKESz is lelátta ezt (pedig a 
sorsolásnál azzal érveitek a szövetség 

hog7 fém lesz idő valamennyi 
mérkőzés lebonyolítására) és a körülbelül 
n,yhÖi ’!!f’os bolúdény kitöltésén fáradó- 

bZ° Ym  arró1- hogy a szövetség, 
vt i2!?.e,yik egyesület villáratomát rendez, Eddig ugyanis minden évben 

nagy sikere volt a villámtornának. Végül 
Kovács Ernő szövetségi kapitány azzal a 
gondolattal foglalkozik, hogy szembe 
állítja egymással az I. és II. osztály A ) 
és- B)  Válogatottját. Lehetséges, hogy erre 
a mérkőzésre még e hónapban sor kerül, 
i 4  kczilabflárök táborában nagy szerves-
em u L e  y Í  a- 3,anVár. 25-; tisztújító köz- gyűlésre. A jelenlegi vezetőség: ás az 
ellenzék közötti teljes Tnegegyezés ugryan 
meghiúsultnak tekinthető, de a két szem
benálló fél állaspontja némileg közeledett 
egymáshoz A hírek szerint a jelölésnél 
mindkét fél hajlandó feláldozni”  néhánv 
erősen kifogásolt vezető személyt. A z 
Si12S2£k még nem nyilatkozott, de az 
MKESz most megjelent hivatalos listája 
annál szebben „beszél". A . lista meg
lepetése. hogy a szövetség) cn jelenleg 
igen fontos tisztséget betöltő két: név 
hiányzik a jelöltek- közül.

bem utatójáról csak 
a rendexó fog hiá
nyozni (m ert eluta
zott Am erikába)

Pénteken este less a díszbemuta
tója a magyar Semmelvveis-film- 
nek. Igazi díszbemutató lesz, es
télyiruhás közönséggel s & fősze
replők személyes jelenlétével, A  
film levetitése után megjelenik 
majd a Rádius függönye előtt Uray 
Tivadar, a címszereplő és mind a 
többiek: Simor Erzsi, Árpád Mar.- 
git, Somláy Arthur, Mihály/fy Béla, 
Tompa Sándor. Csak a rendező, a 
fiatal, tehetséges Tóth Endre fog 
hiányozni, öt a Semmelweis-íilm 
befejezése és bemutatása között.. — 
Ámérlkába szerződtették. Már el is 
utazott. A  bemutatón tehát csak 
lélekben lehet együtt a szereplői
vel.

JSi
A Semmelwels-ílimnek szerdán 

délután volt a sajtóbemutatója a 
Hun nla-f Umgyár házi mozijában, csü 
törtökön délelőtt pedig szalcbemuta 
tója volt a Rádiusban. Mind a sajtó, 
mind a. filmszakma képviselői nagy 
tetszéssel fogadták a filmet és ab
ban UJráy Tivadar nagyszerű ala; 
kítását.

Még Januárban bem utat
ják Budapesten  
Zsrah Leander „SSva 
tagi éjszakák/1 cfmO 
film jét

Nemrégen fejezték be az Ufa ba- 
belsbergi telepén Zarah Leander 
„Sivatagi éjszakák." című nagy film.- 
jét, amelyet a magyar Martin Pál 
rendezett. Ezt a nagy filmet még 
január folyamán bemutatják Buda
pesten is.

A  „Sivatagi éjszakák"-at Walter 
von Hollander írta, zeneszerzője Nico 
Dóstól volt. A  cselekmény Észak 
afrikéban játszódik. Az izgalmas 
filmben Zarah Leander mellett egy 
kitűnő új színészt, Gustav Knuthot 
ismerünk majd meg.

A „Mazurka14 felújítása
Pola Negri legjobb hangosfilmje 

kétségtelenül a „Mazurkg“ volt. Ezt 
a filmet most felújították. A  Pátria 
és a Savoy tűzte a műsorára.

Nagyon jó ötletnek tartjuk a fel
újítást, mert Pola Negrinek még 
mindig nagyon sok híve van, viszont 
új filmje nincs. A  „Mazurka“  ma Is 
teljesen friss, ami nem is csoda, hi
szen alig néhány éve készült. Willy 
Eorst rendezése és Pola Negri ala
kítása biztosan újra sikert fog 
aratni Budapesten.

NEMZETI SPORT 1
Kegjelrtlk szerda é* . szombat kivétel*-.

Vei minden nap. Szerkesztőóég és kiáíló- 
hlvatal Bp. VIII., Rökk Sziíárd-ntoa F 
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Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fö
lélő* szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kultsár István.
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M O ZIK  M ŰSO R A :
RÖVIDITÜSBK} Sz -  szombat. V =  vasár

nap. n -  Vo t  — I/z, h — %.
Bem utató m ozik

ÁTIÍTÜM. Mhráil-körút Ö5- Tel.: 153-034. 
fü, fS. (10. -Sz.-V.: í4-kor is. Bercsényi hu
szárok. 2-ik licit . .
GITT Vilmos császár-őt 36. T : 111140. b6 
K8, hlO. Sr.. V.: f-1 kor is.. Vihar Ázs% 
felett: 2-iJc hét!
CORSO. Váci-n. 9. T.: I82-81S. n6, nS. nlO. 
Sz. ní-kor is. Trópusi mámor. V. de. 
hl2: Debussy—Ravel—Fauré-fnatiné. 
DfiCSI- Teréz-körút 28. T.; 125-952. fi, g„ 
10. Sz. V .: 4-kor Csapda. 4-ik hét!. 
FORTJJ!.. Kossuth IS. T . . 189-C43.
nfi, f'8. hlÓ. Sz.' V.: hí-kor is. Halálos ta
vasz. 4-ik hét!
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ.' Et-zsélv-í-kft 13. 
T : 222409 . 4 híradó, legújabb felvételek ti 
finn győzőim ékről sth.
0MNIA Kölcsey-utca 2., T : .130123. 5. .nS. 
flO. Sz, V.: 4, 6, S, 10. Bercsényi huszárok, 
fok  bet! , .
RADIUS: Nágyúiező-ptoa 22. T.: 122-0S3 
fii. hS, htQ. Sz. V.-. f4-k.or.ie. Dal a 
hadságról. U «:«ate. hlQ-kor: .Semmelweis. 
V. d. e. t i :  Walt Dlsnéy-filmek.
ROTÁL. APOLLO Erzsébet-körút 43. T: 
322003. ne. Í8, hlO. Sz. -éa V: i, S. g 10. 
Az első csók.
SCALA. Tcrés-körút 50. T.: 13.4-413. h3. fi, 
lilö. Sz. V.: 13, 5, fS, 10. A négy toll*

R^éezi-út .21. T-: 145 046. 5. n.8, 
flO. Sz. á .: h3-kor is. Házasság kizárva. 
V. d. e. 11: Tagan Gaiimdsan dr.: Tö
rökország.

Utánjátszó mozik
BROADWAY. Károly-körút 8- T.: 144-232. 
114. Í6, h8, 10. Sz. V.: 1-kor ia. Isten 
vele, tanár úr!
CÁRITÓL Baross tér $2. TeLj 134-337.
3, n6. f8, hlO. V.: fll-kor, lil-kor 13. A 
holnap hősei. 3-ik hét!
CA-SINO Eskü-út 1. T : í  383-102, ffi, fs, 
flO: Sz. V.: í4-kor is. Pygmalion.
CORVIN üllői-út 40. T : 138988. fi. Í6, 
f8, flO. V.: f2-kor is. A  mikádó. V. d. e. 
m i  Csodák cisodája,
EDIT Szent István körút 16. T : 114502.
4, .6, ,8, 10- V,: 2-kór is. 6 hét boldoc-ság.
HOLLYWOOD Bethlen-tér S. T : 142455. 
f4, f6, fSr flOr V.: f2-kor is- A mikádó. 
’V. A ‘ ' “ ' *■ - ■
K ‘
11. . . . . . . . .
LLOYD Hóllán-ntca 7/a. T.: 111994.
L «>'*;• 10-,V.:-.3-k°r .le. A  mikádó. V- 

Ac-xamiur's líagUitie Bánd. 
PALACE. Erzsébct-krt' 8- T-: 221-222. 13,
. ., ■ “ • «, 10. Hófehérke és a 7 törtre. 
4-ik hét!
®£VOY, üllői-út i. T .: 146Ö4Ö. Í4, fC, fS.
4 v - : ^ k o r  is. Mazurka. V. d. c. f i i :
A iazadó hős.
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T.: 268999- 
B, K, fS, flb. V.: f2-kor is. Aiom-
sárkíiay. V. d. é. 11: Tengeri titánok..' 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T . : 140840. 11, 2,
4, 6, 8, 10. A  . gorilla.

Tovább játszó mozik
ALKOTÁS Gömbösrutba 17. T.: 355374. 
n4, 1Í6, n-8, nlO. V.: n.2-kor .is. Hölgyek 
előnyben. V. >1. o. ’ l :  Nagyváros. 
BELVÁROSI Irányi-Utca 21.. T ; 384553 
4. 6, 8. ló. V: 2. 3. 4. 5 6, 7 8> 9 10; 
Két. lány az utcán. V. d. e. f i i ,  12: Café 
Metropoie.
BUDAI APOLLÓ Széna-tér. T : 851500. 
f5, h", 9. V.: t2, f i ,  fi, t i, no. Két lány 
az utcán. A  17-es nadoautó. V. d. e. Hl: 
Flottá a .víz alatt.
ELDÖRADO Népszinház-utca 31. T : 133171.

6, 8, 10. V.: 2-kor is. A  megbélyeg
zett asszony. V. d. e. 10, * Í12 ; ■ Pesti 
mese.
HOMERpS. Herrnina-u. 7. T .: 296178.
hS. L nW- v -: f2-tőj. Szívek muzsikája.
IPOLY Csáky-utca 65. T ; 292626. f4, .16 
f8, flO. V. f2-kor is. Riadó Indiában, V. 
d. e. f j l :  A szerelem gyöngyei. 
JÖSSSfFVABOSI. Kálvária-tér 7. T.: 134- 
644. Í4, f6, f8, no. V .: f2-kor jts. . Két
lány, az utcán. A  17-es riadóautó. V. d. e 
£ ° . f l2i  A 3 betyár.
OLYkfPÍA Erzsébet-körút. 2?. T : 342947. 
11. 3. 4, S, 8, 10. Mámor.
OTTHON.- Ben:czky-ntcá 8 -T.: 146—447. 
n4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Mámor. V. 
ő- e. 10, Í12: Maiakkal nő.
PÁTRIA. Uépszínház-utca 13. T.: 145-67S,
4. 6, 8, 10, v . : 2_kor is. Mazurka. V. d. 
e- f.H: A. lázadó hős.
PHöNIX Rák.k-zi-út 68. T: 14115-1. 11, 1,
3. 5, -n8. flO. Kaukázusi brigád.
K lALfO . Kákócízi-úi 7Ó. T.: 339-497. fit, 
fi. h3, 5. n8. flO- V.t 10. 32. 2. 4, S 8 16.
A  17. számú riadó autó.. K ét lány asz ut
cán., - — ...........  .

V Y ’ fz-kor is- A  mikádó.
í-v d- e. f i i :  Kökszakáll 8. felesége. 
SAMARA. Donany-.utca 42., T-: 141-027. 
L 2.4, 6. S, 10. Gibraltár. 4-ik hét!


